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শ্ীদিজেন্্রলাল রায় কর্তৃক প্রণীত 
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প্রীকিশোরীলাল বাগৃছি কর্ধৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা; 
১৩৭ নং বৃন্দাবন বস্থুর লেন, সাহিত্য-ঙ্্ 

শ্ীগোগালচন্ত্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত । 
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নব্যহিন্দু ও রাজার ব্যস্থ। 

চত্ুরানন (বক্তা) গোড়াহিন। 
শিরোমণি 

চুড়ামণি 

হ্যায়রত্ গত 

স্বৃতিরত্র | 

বিগ্ভানিধি ন) 

গঙ্গারাম (ব্রাঙ্গ ) 

মিষ্টর দাস ( বিলেতফেরত ) 

ণগাঁবদ্ধিন ( মিষ্টার দাসের পিতা ) 

অন্তান্ত নব/হিন্দু, গোড়া ও পঞ্ডিতগণ । 

ইন্দ্র ও ভন্যান্ত দেবদেবীগণ। বস্থমতী | 

নীতল1, মনসা, ওলা ও অন্য দেবদেবীগণ। 

যক্ষকন্যাগণ 'ও কনষ্টেবল। 

বাঁনর ও বানরীগণ। 

রক্ষা, সরস্বতী ও বিশ্বকঙ্খ্ী। 

টেড়াদার ও ঘোদণ্!কারী। 

কন্ধি, বৃহস্পতি, ধন্ম ও অন্ুচরবর্গ ইত্যাদি । 





পদ্যগুলি পড়িবার নিয়ম । 

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়। থাকে, মেইরূপ 
উচ্চারণ করিতে হইবে | যেমন “সমাজ” কথাটি স--মা_জ এ 

রূপ ন! গড়িয়া! সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদ্গুলি অবিকল 

গগ্ভের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, 

দে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! পড়িয়া যাইতে হইবে। 

গল্পের আভাষ। (1.0) 

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাঁজবিভ্রাট 

দেখিয়া গঙ্ডিতগণ গৌড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন) অপর 

দিকে বিলেতফেরত, ও নব্যহিন্দুগণ এক গরেচ্ছাচারী রাজার সহিত 

যোগদান করিয়াছেন। পঙ্িতদিগের মধ্যে একজন স্ুরসিক 

সর্ধভূক পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাহার নাম 

বিস্তানিধি। পগ্ডিতগণ ও গৌড়াগণ যে দিন রাজাকে শ্লেচ্ছাচার 

হইতে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্ত তাহাকে তাহার বাগানবাড়িতে 

গিমা আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্টানিধি ও রাজা, বিলেতফেরত 

ও নব্য হিন্দুগণের সহিত খানায় বসিয়াছিলেন। মেথানে পণ্ডিতগণ 

থানিক রাজা ও বিলেতফেরতের মহিত বচনা করিয়া, শেষে সেই 

সমিতিতে যখন বিদ্যানিধিকেও দ্রেখিলেন তখন পরাজয় অনি- 

বার্য্য দেখিয়া! রণে ভঙ্গ দিলেন। গোড়াহিন্দুগণ তাহাতেও হতা- 

স্বাম না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বন্জুতা সুরু করিলেন। 

তাহাদের বক্তৃতার খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের গ্রীতি- 
কর না হওয়ায় তাহারা ত্ুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল । পঙ্ডিতরা খাদ্য 

সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবস্থ৷ পরিবর্তনে ব্যস্ত, এমন সময় শুনিলেন ষবে 
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রানা বিলেত যাইতেছেন। এইথ!নে সম্রবিভ্রাট গেষ! এ 

দিকে ইন্দরদেব স্বর্গ হইতে প্াভাড়িত হইয়া, মনসাদি দেবদেবীগণ 

হিন্দুর গ্রচার সন্ধে উপ্যক পুচ] না পাইয়া, হঙ্গগণ রাজা 

হইতে দুরীরুত হইয়া, বানর বানরীগণ রচ্ছাঙযাদ হইতে 

বঞ্চিত হয়া, ও বসুমতী পাপের ও গুনাচারের ভার বাখিত 

হইয়া, তঙ্গাদেবের আতুয় গুহণ করেন। এক্ষা কছিঅবতার 

হইবার জন্য বিষুকে তনাবাধ করেন । দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষুঃ 

কৰিরূপে অবতীণ হইয়াছেন, ও তাহার কাছে পগিত) গৌড়া, 

নবাহিন্দু, ত্াঙ্গজ ও বিছেতফেরতের বিচার হইতেছে । 

স্থানে হানে দেব দেন হইয়া একটু তা তহম্তআছে। তাহা 

বাঙ্গ করিবার আতিগায় তে তগ্ঘধানর দেখান উদে হ্রা, সমাজ 

বিভ্রাট। তাহা দেখাহতে গেলেই দেব্দেবীবিষয়ক একটু আধটু 

কথার অবতারণ| আঅপরিহার্য্য। কারণ হিনুফমাজ ধা্ষুর সহিত এত 

দঢ সংগ্লি্ট যে, একের কথা বজিতে গেলে অহ্ের কথা অনিবাধ্য 
রূপে আসিয়া পড়ে । আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিম বানু ও দীন- 

বন্ধু বাবুর লেখনীগ্রহ্থত দেবদেণীবিষয়ক বহাস্ত যখন কাঁহুক & 

কখন আপত্তি করিতে শোন! যায় নাই এবং যখন “ছিঃ মাকালী 

তামাসাও বোঝ না” একপ রহমত আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলাকই 

উপভোগ করিতে দেখ! যায়, তখন এ দীনের দুই একন্থলে অতি 

সামান্ত রহমত গুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা “রাগের 

কথা'। অতি বিশুদ্ধ হিদও জগন্মাভাকে 'পাষাণী', হ্ামকে 

'তম্পট' বলেন অথচ পুজাও করেন। ইহার সহিত ভুলনা করিয়া 

প1ঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্কগুলি কি নিরীছ। 

বর্ধমান সমাজের চিত সম্পূর্ণ করিবার জন্প সমাজের সর্ধ- 
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শ্রেনীর অর্থাং পরি, গোড়া, নবাহিনু, ত্রাঙ্গ, বিলেত-ফেরত 

এই পঞ্চ বন্প্রনায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহদনের 

অন্ততৃতি করা হইয়াছে। 

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন 

কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথ! কাহারও মুখে 

দেও! হইয়াছে মতা, কিন্তু সে শুদ্ধ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা 

বলা হইতেছে তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে 

বাজ করিবার জন্ত নহে। 

স্থান ও পোষাক । 

প্রহদনের স্থান কলিকাতা । দৃশ্ব ও পোষাক সমস্ত আধুনিক। 
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চুড়ামণি 
যদিও 
সবে 
ব্বং 
কিরণমাথ| তুলে 
ও 

হইতেই 
বয় 

সব 

হরিশ বাবু 

হবিশ বাবু 

মুরগা 
নিষ্ষান্ত 
দেশ 

এক গপাল। 

ব্রঙ্গণ 

প্রস্ত/বক রেছে 
বাকি 
তাড়িতে 
0160521)16 

৬০101112110) 

রূপে সোজ 

চ্তু 
€(0701612 

নিশ্বাম 

হন্দু 
শাস্ত্র জানে? 

[ প্রকাগ্ঠে ] 
আর 

কড়াকড়ি 

শুদ্ধ 
ভাব্দোর 

চূড়ামণিকে 
যদি ও 
যবে 
বরং 

কিরণমথ। পাখ। তুজে 
তি 

হতেই 

রয় 

(বদ দিতে হইবে) 

মহারাজ 
মহারাজ 

মুর 
(বাদ দিবেন) 
দেশে 

ভালে! এক প্যাল। 

বঙ্গণ 
প্রস্ত/ব করেছে 
বাছকি 

তাড়িয়ে 
01295011016 

৬0111112101) 

রূপে সব সো 

দান 

019112য় 

নিষ্কাম 
হিন্দি 
ককি।--শান্ত্র জানে? 

বৃহ।-- 
তার 

কাড়াকাড়ি 
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পাঠিক1 ও পাঠক! আমার এই নাটক-_ 

প্রহননই বলুন, পাছে “না মিষ্টি না টক" 
কোন এক রূপপী এ কথা বোলে, করেন রনিকতা ; 

প্রহসনই ব্লুন-_-তা'তে দিবনাক আটক; 
-কথ! নিয়ে মিছে তরক,_আপনাঁদের কাছে 

এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে। 

প্রথমতঃ, গ্রস্থথানি সমাজের চিত্র । 

হয়েছে অঙ্কিত তা'তে যে সব চরিত্র, 

উদ্দেশ্ত নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ, 
লক্ষ্য করে তারে কর! ব্যঙ্গ কিন্বা শ্লেষ। 

নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ 
উদ্দেশ্তটা ; হোয়ে; গড়ে সঙ্গে একটু ব্ঙ্গ, 

নেবেন ভালভাবে, তা"লেই চুকে ধাবে ॥ 



%০ কন্কি-অবতার। 

কেন নেবেন উড়োতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে; 

বিবাদ বিসম্বাদ যতই করেন ততই বাড়ে। 
বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফেবর্ডুঞ ও ব্রাহ্মকে 

বেরোয় কত প্ঠ গণ্ঠ,_নানা কথাও রটে; 

তাতে তারা মারা যায় ?--ন1 তা'তে তাঁর! চটে ? 

এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, ন৷ মদ 
খেয়ে পাওয়া ছুষ্ধর (প্রবাদ); য্দি তা না থাওয়৷ যায়, 

(যেহেতু সে স্বাস্থানাণক), আমোদটাও তার পাওয়া যায়, 

মন্দই কি? নাহয় একটুকু কাহায় 

চড়ই দ্রিলীম, কিম্বা দুটে। গাঁলই দিলাম, য1 হয়, 

ভাল, বন্ধুভাবে;সেকি মোরে যাবে? 

__বন্ধুভাঁবে চড় কি গালে কাহারই বা অরুচি ? 

বেশ আমোদ হোল একট বিনা বেশী খরচে। 

দ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন, 

পড়,ন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অস্ত 9 
দশ জন ডেকে নিয়েও আস্মুন ; উপরস্ত, 

_ বইয়ের কোণ, ধার, মলাট করুন সব তদন্ত ) 

দেখতে পান কি না কোন স্থানে একটা শক, 

অন্তায়, কি দ্বেষবান্ মত অভিব্যক্ত। 

আমার মত (সে যাই হোক )--এ নাটকেতে দেখান, 

উদ্দেন্তই নয় । “তবে এ জায়গায় এ কেন ?” 

“অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা 1?” 

শষ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা । 
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হ'তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্রেরও বুত্তরো। ; 

তার একটি এই-_যে হাস্তে গেলে ভাই, 

(এ নাটকের উদ্দেস্তটা অনেকট! তাই) 
এট] বাচালতা”, “ওট। মিছ। কথা», 

এ রকম “বাছবিচার, কর্তে কিছু নাইঃ 

দরকার হয়ত একটুকু রং দেওয়াও চাই। 

মানুষের কি রকম একট] গান্তীর্য্যের যে অভাব, 

গুমোচ্ছে কেউ, গিয়ে (তার) নাকে কাটি দিয়ে 

অর্থাৎ একটু কষ্ট দিয়েও হাস! তার স্বভাব । 

কিন্ত তাই বোলে কারুর কাণ মোলে 

দেওয়! উচিত ?- স্ত্রীর বোনর1 তাহাই ছাড়েন কৈ ?-_ 
যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই। 

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন 

নিহিত রষ্টুমি এস_যে কেউ যদি ঘুমিয়ে 

নাক ডাকায়;--কিন্বা বদি কেউ বর্যার কাদায় 

পিছলে পড়ে বেশ একটু গোলবোগ বাধায়; 

(আর) দৈবছ্র্বিপাকে যদি কেউ থাকে 

উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফীকে। 

কিম্বা কোন ছেলে সারাদিন থেলে, 

গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে, 

গুরু ম'শয় বলেন যখন “বল্ত হতভাগ।-_ 

বলতে! দেখি,__না বল্তে পারিস ত আগ! 
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থেকে গোড়া পর্য্যস্ত পিটোব--বল্ত রে 

“শিবের বাহন কি 1”--কিছু মনস্থ না কোরে, 

সে যদি শুধু একটা দেরির ওজোর সুরু 

কর্তে গিয়ে, গেঙ্গরে গেঙ্গুরে বলে-__আঁ-আজ্তে গুরু- 

শুরু-_ম--শাঁয়--” অমনি যা"রা একটু ছুষ্ট ছাত্র, 

আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিক়পাত্র, 

চেচিয়ে হেসে ওঠে ) সে হাসির চোটে 

গুরুত নেই অথচ তার দোষ নেই মোটে। 

এই সব নিয়ে যদি কেউ গিয়ে 
গল্প বানায়; তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোধবান্,_ 

যে মে এই মতাবলম্বী, ও মতে আক্রোশবান্। 
সুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙ্গ মদ্যে ) 
মত প্রকাশ কর্তে গেলে কর্ধ কি আর পছ্যে? 

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটক থানি 

সনাতন প্রথাত্যাগী-প্রায় পছ্ভের মতন; 

বিশেষ মিত্রাক্ষরে-বটে, এটা খুব নতুন” । 

আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নুতনতরো)__ 

অক্ষরের বিপর্যয় গর্মিল হোল এ-_ 

এ ছত্রটা তেরোয়, ওট1 বিশে, সেট! ষোলয় ; 

পূর্বতন প্রথা হয়েছে অন্যথা 

এরূপে ৮-হা অস্বীকার করি না এ কথা। 

প্ৃস্ক কি পদ্থয় আগে বেশ ছৌদ্দয় 
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চেনা যেত; কি প্রকার হোল আবার অদ্ক এ? 

বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বে-আকেলি সগ্ভঃ এ) 

এখন পণ্যের মাত্রাবোধ কি কাঁণের উপর বিশ্বাস!” 

হয়ত বল্তে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস । 

এর উত্তর “ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ 

হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো; ; 

থাকৃলই বা একটু খানি বেল্লিকামির গন্ধ ।” 
এর উত্তর' এও-_-“যেট! অতিনেয় 

সেটা কতক গছ্যের মত তৈর করাই অেয়ঃ) 

নির্দোষ ও কড়। ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়, 

আব্হক নেই কথায়, থিয়েটরে, যাত্রায় । 

তবে গগ্ থেকে দেখবেন পড়ে একে, 

এটা অনেক ফারাক-_অর্থাৎ শুনতে একটু মিষ্ট) 

যেখানে তা হয়নি তা সে আমার ছুরদৃষ্ট।৮ 

আরও একটি কথা নাটকের প্রথ। 

নয় যে কর্বেন গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত 

ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা ;-- এও একট! মস্ত 

বেয়াদবি” হোতে পারে-_কেউ এন্প ক'তে পারে-_ 

কিন্ত বোধ হয় তারা এটা জানেন নাক যে 'আদবেই, 

আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক “বেয়াদবিঠ। 

এই যেমন, এক ভাবা, স্বপ্প দেখা 

স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই; 

(হয়ত কারো” কারো” কারণ নেই এরূপ হ'বারই; 
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কারো কারো আছেও ত, আর মরা বাঁচ।ও ত 

অনেক মময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে )_- 

কেউ আবার এরপ স্বপ্ন দেখে দিনে ছু'পরে। 

এখন তার চেঁচিয়ে ভাবতেই হবে; কিন্বা! মেই 
স্বপ্ন ব্যক্ত কর্তেই হবে; এরূগ কড়ার নেই। 

( আর) দীনের মতে ভারে লেখা যেতেও পারে; 

বিশেষ যখন প্রাসঙ্গিক করে কিছু ব্যাথ্য। )-- 

ন| দেন ত নাই দিলেন এরে নাটক আখ্যা । 

পাঠক ও পাঠিকা, কল্পাম এ যা! টীকা, 

দিবেন আমার “মেফে' ; হানি রাখেন চেপে, 

ভালই; না রাখেন যদি আরো ভালো, কারণ 

আমারও সেই উদ্দে্__তায় করি না নিবাঁরণ। 

গুধু এক কথা শেধে বোলে হই বিদায় 
(লাখ কথ।র এক কথ1))-হবেন নাঁক নিদয় 

এ দীনের প্রতি; তাবোদর অতি 

বেচাঁরী; আর আপনারা গরিবের মা বাপ? 

এ বাল্লক নাটক থানি কর্ষেন নাক কাবাব? | 



প্রথম অভিনয় । 

পপ সম ভি রার্্্প্সপ্পিশ 

প্রথম দৃশ্য । 

[স্থান_-শিরোমণির বহির্বাটী। কাঁল--প্রভাত। দক্ষিণ জানু 

উচু করিয়া তছুপরি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত রাখিয়া 

শিরোমণি ) ও সন্মুথে উপড় হইয়] ঢুড়ামণি আসীন ] 
শিরোমণি । [হতাশভাবে চুড়ামণির মুখের দ্রিকে তাকাইয়া 

সমাজ আর টেকে না যেরূপ গতিক দেখি। 

চূড়া । [মাথা নাড়িয়া) নাঃ কোনমতেই না_কেমন করেই টেকে! 
একে,  বহিছে ইংরাজি শিক্ষার থরতর শ্রোত) 

তছৃপরি প্রবল বাত্যাথাকে না আর পোত। 

শিরে! | বিষম সন্কট [ নন্ত গ্রহণ'] 
চুড়া। শুধু সঙ্কট ?-বাত্যাবিঘূর্ণিত 

জীমূত পটলযোগে--প্রলয় উপস্থিত । 

শিরে। ৷ উপায়? 

চুড়া। [নস্ত লইয়1] উপায় আর কি?--মহা রলির আবির্ভাব 

ইঞ্টদেবের নাম জপ; যত দিন এ পাপ 
না ঘুচান অবতীর্ণ হয়ে দেব কক্কি? 

ঘুচাতে এ মন্ুষ্যের সাধ্য কি,--বল্ কি-- 

[ বিদ্যানিধির প্রবেশ ] 

বিদ্তা | [ উচ্চস্বরে ] কৈ শিরোমণি মশাকস কৈ ?--বাঃ এই যে 
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[চুড়ামণিকে ঠেলিয়া] কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে হে? কথা নেই যে। 

শিরে! | [ মাথা হেট করিয়া] 

আর কি ভাই মাথা মুও্ঁ_সমাজ টেকে না। 

তাই ভাবছি ভাই, আর সমাজ টেকে না। 

[দীর্ঘ নিশ্বাম ] 
বিগ্তা। তা বটে তা বটে। তবে কর্কেন নাক রোষ, 

এত--ওর নাঁম কি--সব আপনাদেরই দোষ। 

উভয়ে। [সাগ্রহে] কিসে কিসে? 

বিগ্ভা। কিসে? এত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ 
গড়াচ্ছে ;-_ দেখুন দেখি, এমন নুখা্য 

কুুট_-তা। ছেড়ে কি ন1 গুকৃনে! পাটা আহার ! 

কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি--এ দোষটি কাঁহার? 

শিরো। ও যে শ্লেচ্ছে খায়, ভাই-_কুকুট ও পেঁয়াজ 
খেলে যদি হিন্দু তবে পড়,ক না নেওয়াজ; 

চূড়া। মুমলমান হ'তে তবে বাকি রৈল কি আর? 

বিগ্ভা। [হাত নাড়িয়া)কি আর? তোমার মাথামুও !- শোন 

বলি এয়ার, 

মুরগী মানুষের থাগ্ করেছেন ঘে ত্রহ্ধা, 

প্রমাণ তার দির খুব চওড়া ও লম্বা। 

চূড়া । গু বিষণ! বিস্তানিধি তুমি নিশ্চয় যবন, 
অথব1 খেয়েছ তুমি তাহাদের লবণ; 

শিরো। আচ্ছা শুন্থনই দেখি--কি দেয় ও প্রমাণ__ 
বিস্বা। [ মাছুর চাপড়াইয়! ] 

প্রমাণ! প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান 
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প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি 

সব পার্খীর ।--দেন নি কি? [চুড়ামণি ধাক! দিলেন] 

চুড়া। হাঁ হ্যা বিস্যানিধি, 

বটে বটে। 

বিগ্যা। [মুখ নাঁড়িয়া] কেন? [মাছুরে টোকা দিতে লাগিলেন] 

চড়! । [ মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া ] বোধ হয় উড়িবার জন্য । 

বিগ্ভা। [ উঠিয়া! গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! চুড়ামণিকে প্রণাম 
করিয়! ] 

চুড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য। 

আচ্ছা--পাখা দিয়াছেন মুরগীরও নয় ? 

দেন নি কি?__বলুন্ত দাদা মহাশয় [ শিরোমণিকে ] 
শিরো!। [ একটু বিমন| হইয়! ] অবশ্ঠ অবস্থ। 
নিষ্যা। তবে পারে না কেন উড়তে? 

বলুন দেখি কেন ? [ কঠিন সমস্তাস্থচক ঘাড় নাঁড়িলেন] 
উভয়ে। কেন? 

বিদ্কা। [মাথা ঘুরাইয়! ] হ ই__পাল্লেন নাক ফুড়তে 

এই প্রশ্ন দাদ মশয়-_ইঃ ই চুড়ামণি, 
সোজা কথা__এর উত্তর--ওর নাম কি--ননী ? 

খাওয়ার মত সোজা ।--তবে বলি, বলি এ_ 

এ_-এ--এটি বিধাতার সঙ্কেত ; বাঃ তলিয়ে 

বুঝছেন ন1? তিনি দিলেন মুরুগীরে এ লক্ষগ, 

অর্থ--[ সভঙ্গি ] মান্য তারে কাট এবং কর ভক্ষণ। 

[ উভয়ের হাস্ত ] 



৪ কৃল্কি-অবতার। 

বিদ্য।। নইলে সব পাখী ওড়ে-_মুরগী পাখ। থেকেও 
উড়তে পারে না বা কেন? বোঝাতে হয় একেও ? 

চুড়া। [ নম লইয়া ] কিঞ্চিৎ কূট বটে। 

বিদ্যা । দেখুন আরো ) দ্বিতীয়তঃ, 

কুকুটের মাংস কেন বিধি কল্পেন অত 

রমাল ও মধুর? 

শিরো। [ আশ্চর্য্য ] হ্য।!! সেকি তুমি তবে 

থাও বুঝি 1-_ 

বিদ্যা । [ ঘাড় টুলকাইয়া ] তা কি বল্হি__জানি অনুভবে । 

[ বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ব, স্যায়রত্ব ইত্যাদি 

পণ্ডিতের প্রবেশ । ] | 

বিদ্যা । [ হাত বাড়াইয়া ] আম্তে আজ্ঞা হোক্ হে হে। 

স্বতি। বসন্তে আজ্ঞা হোক, 

বাচ। কি হচ্ছে সব ?-বিদ্যানিধি লাল কেন চোখ? 

এই যে শিরোমণি ম'শয়-_একবারে কোণে? 

কচ্ছেন কি? [উত্তর ন1পাইয়। ] এতই যে চিস্তাকুলমনে ? 

বিদ্তা। কর্ষেন আর কি? কেন দে'ক করেন একে? 

ইনি ভাবছেন সমাজটা টেকে কি না টেকে। 
স্বৃতি। কেন? সমাজ হয়েছে কি? 

বিগ্তা। [ ঘাড় চুলকাইয়৷ ] নাঃ হবে আর কি, 
তবে কি না, যায়।--তা৷ মে গেলেই বা কার কি? 
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ম্যায়। যাবে কি হে? কত ধর্ম এল গেল আবার, 

এ ধর্ম কি যায় বাপু₹_এ ধর্্কি ধাবার? 

[ অন্তান্ত প্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও সন্মতিস্চক 

ঘাড় নাড়িলেন ] 
বিদ্যা । শ্থৃতিরত্ব, ন্তায়রত মিছামিছি আর, [বৃদ্ধনুলি নাড়িয়া ] 

নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেকেন ন! এবার, 

জানেন ? রাজা--ওর নাম কি--বিমলেন্দ্র রায়, 

আচে ছুর্গোত্সবে-হ ই-সপ্তমী পৃজায়, 

দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ঙ্কর খানা) 

থাগ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা; 

আস্চে শ্াম্পেন-__( ছুই হস্তের ছুই বৃদ্ধা্ুলি হেলাইয়! ) 

সোমরস কোথায় ব লাগে? 

এমন সুধা দেখেনি কেউ আর্ধ্যাবর্তে আগে। 

সকলে । (সাগ্রহে ) বটে বটে? তা'লেই ত স্কট এবারে, 

বাচ। চল যাওয়! যাক গিয়ে বোঝাইগে তারে-- 

[ ছুরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকীসমন্থিত, গলদেশে 

মালাহ্ব শোভিত গুনক্ষদাড়িবিবর্জিজিত, নামীবলি 

উত্তরীয় পরিধেয়ী গোঁবদ্ধনের প্রবেশ ] 

[ শিরোমুণিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ] 

শিরে! | এই যে শিষ্য যে। কি হেগোবদ্ধন দাস! 

দীর্ঘজীবী হও । 
গেংবর্ধন। [ দন্তহীন কম্পিতস্বরে ] গুরো! আজ সর্বনাশ, 

অতয় দেন, অভয় দেদ। 



৬ কক্কি-অবতাঁর। 

শিরো। কেন? হয়েছে কি? 

গোব। আর হয়েছে কি? গুরো আধাঁর জগত দেখি; 

আমার বুদ্ধের এক পুত্র হরিহর দাঁস 

নিরুদেশ হয়েছিল। পরে কত মাস 

কোন ধোজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাম | 
পরে এক দিন চিঠি এল হঠাং-_কি নাঁঁ_লম্পট 

বুড় বাপের টাক ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট !!! 

এত দিন তা ভাঙ্গিনি; ওঃ দয়াময় হরি !-_ 

কাল যে সেবাড়ি ফিরছে; এখন কি করি? 

[ কপালে হাত দিয়। বসিয়৷ পড়িলেন ] 

সকলে। এ এ]! বল কি গো! 

[ আশ্চর্যে পরস্পরের মুখাবলোকন |] 

গোব। আর মাথামুণ্ড গুরো ! 

কি বল্বেো ! বুদ্ধ বয়েস-_যজ্ঞেশ্বর খুড়ো 

ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে, 

_-দীনবদ্ধু_গুরে! আপনি শাস্বফান্ত্র খুলে, 

কোরে দি'ন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে 

প্রায়শ্চিত্ব কোরে টোরে উঠ্্তে পারে জাতে। 

--হরিছে, দীনবন্ধু__ছূর্গা_-শিব শিব মালা জপন ] 

শিরে।। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দ্িব। 

যেত যদি রেঙ্গুন মেঙগুন, খেত ঘরে বসে? 
যা খুসী তাই, দেখা যেত) কিন্তু শিষ্য দৌষ এ 

একটু বিশেষ গুরুতর ;- বিলেত যাওয়া; আর 
বিশেষতঃ, সাত সমুদ্র তের নদী পার 7 
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এর গ্রারশ্চিতত আছ্ছে কি না দেখ্ব সেট )-- 

আচ্ছ! কুলাঙ্গার !_এমন ভালো মান্ষের বেটা 

এমনও হয়। 

গোবর্দন। [ উঠিগন। ] দেখবেন গুরে! এর ব্যবস্থাটা 
দিতে পাল্লে, যথাসাধ্য, একশটি পাটা, 

বিশটা মোষ গুণে মায়ে পায়ে নিবেদিব। 

আর আপনাদের জানেন সবই,-_ছূর্গা__শিব-_ 

দেব গ্রতি জনে, জানেন আমার কথ! খাঁটি, 

এক এক শটাকা আর রূপোর খাল! বাটি। 

মকলে। [ হর্ষে, পরম্পরের মুখে সহর্ষে চাহিয়া! ] নারায়ণ ! 

[ মুখ অবনতকরণ ] 

শিরে।। আচ্ছ। যাও, দেখ্ব ভালো কোরে, 

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা_-এখন যাঁও ঘরে ) 

[ গোবদধনের প্রস্থান ] 

বিদ্ভা। বৃদ্ধ বেশ্তা তপস্বী এই-+কত ধে এর পে্টে-_ 

মকলে। যাঁক্ যাক্ দরকার কি আর ওসব কথা ধেঁটে; 
স্বতি। শিরোমণি ভায়া, একটা শীকার পেলে ভালো, 

কিছু গাটে আস্বে। 
শিরো। হাহ! শীকারটা জাকালে! 

বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে, 

প্রাসমশ্চিত্ত কর্কে নাই বা ধদি ব'লে ফেলে । 
বাচ। তা'লে করব একখরে। 

বিদ্যা । ক'রে ভারি লাত হে। 



৮ 

শিরো। 

চুড়া। 

শিরো। 

চড়! । 

ৰাচ। 

কন্ধি-অবতার। 

ফিরে এসে রোষ্ট চপ্ বেশী করে খাবে। 

তা বটে। এখন ও সব একঘরে করে 

লা নাই। ইংরেজমুলুক, খাটে না ত জোর হে ১ 
বল্তে কি সত্যি কথাটা] নিজেদের মধ্যে,__ 

হি'ছ্য়ানির অবস্থাটা, বল্বে দব বৈস্ধে, 

ঈাড়িয়েছে খারাপ) দেখ, আসল পাপ সব বাদ দিয়ে, 

সমাজট1 করেছি খাঁড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে )-- 

আরও সেটাও একরকম য্নেচ্ছের উপর ক্রোধে 

ঘেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ। 

মুঝগী, পেয়াজ, দাঁড়ি রাখ! ইত্যাদি নিষিদ্ধ 

মোললমানী বোৌলেইত-যার! কৃতবিদ্ 

তারা এ লব মানবে কেন! [চিন্তা] 

[ হতাঁশভাবে নম্ত লইয়1] কুটপ্রশ্ন, কুট! 
আমার বোধ হয় হি'ছুয়ানীর একটু ছাট ছুট 

দরকার হচ্ছে। এই দেখুন বিলেতধাত্রা এ ত 
লক্ষণটা ভাল নয়; ছু এক জন যেত 

ন। হয় যেত;--মবাই গেলে কাকে নিয়ে থাকি; 

তা'লেই একঘরে হ'ল যার! রৈল বাকি। 

হা] হতোন্মি [নম্তগ্রহণ ] তবু আর্য খধিগণের কথা. 

জাম সতাযুগের সব সনাতন প্রা নস্বগ্রহণ 

আচ্ছা, আপাভন্ঃ এক পরামর্শ আছে ; 
ভৃতনাথ খুব গৌড়! হি'হ, বক্তা, তার কাছে 
হাওয়া! বাক্। সে হদিও নবাহিন্দুদলে 

আমাদের হ'য়ে ছুকখা বুৰিয়ে বলে। 
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[ পঞ্িতদিগের গীত ] 

& সেদিননাইরে ভাই আরসেদিননাইরে ভ।ই, 

এ ত্রাঙ্ধণের প্রতৃত্বের মে দিন জর নাই ;-_ 
এ ক্ষত্র হ'ক বৈদ্য হ'ক, শুর হ'ক-সবে 

ই ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাপিতরে যবে; 

যবে গণুষে সাগরজল করিলাম পান; 

মবে কট।ক্ষে করিম তন্ম সগরসস্তান ; 

যবে দ্বিজপদধাতচিহ্ন বক্ষস্থলে ধরি, 

গবয়ং পরম গৌরবাদ্বিত হতেন জীহরি।- 

] একঝে কঙ্দন ] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ই! | * 

ধ সেদিন নাইরে ভাই আর মেদিননাইরে ভাট, 

& ত্রান্ষণের গৌরবের মে দিন আর নাই, 

এ গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদ গান; 

ধী রচেছিমু যেই দিন দর্শন, পুরাণ; 

ই লিখেছিলু ঘেই গিন মনুর সংহিতা, 

ী শকুবলা, রাঙায়ণ, জো।তিষ ও গীতা: 

এ গনেচ্ছ দবাহিল বত মিলে আজ সবাই, 

& অনায়।লে গোবাক্ষণে কর্তে চায় জবাই ।-- 

[ একত্রে কলান ] ইয়া, ইয়া, ইল্লা, ইয়া । 
এ সেদিন নাইরে ভাই আয়সেদিন নাইরে ভাই, 

ই ত্রাক্গণের আহারের সে গন আয় নাই; 

& উঠে গেল হাগধজ্ঞ কলিকাজের ফেরে; 

& প্রণামও করে ন! শূ্ দেখি ব্রা্গণেয়ে । 

বং বিলেত থেকে ফিরে এসে, পাইলে সুবিধা, 
৪2 তন) শিপন পিপি পাতপন পারা পপ সা পপ সপ পপ পাপ উইলস 

* ভ্রষ্বনটি “ই” নিশ্বাস ফেল! ও রা নিশ্থাস ট।নিয়| উচ্চারণ করিত 
হইলে) . 
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& ব্রা্গপেরে জেলে দিতেও করে নাক দ্বিধা, 

আর আমর।ই তাদের করি নভশিরে 'সেলামা ৮ 

ক কলিকালের মহাখেরে-এবর আমরা গেলাম! 

| একত্রে ক্রন্দন] ইয়, ইয়া, ইয়া, ইয়।। 

| ক্রন্দন করিতে করিতে শিক্ষা" 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

স্থান- অমরাবতী। কাল-_রাত্রি। ইন্দ্র বসিয়া গুপ- 

পান করিতেছেন। চারিদিকে দেবদেবীগণ যথা- 

স্থানে আসীন । সম্মুখে নর্তকীগণ নৃভাগীত 

করিতেছে। পারে চিররথ দণ্ডায়মান) 

| অপ্সরাগণের গীত-) 

আয়রে বসস্ত ও তোর কিরণমাথা তুলে 

নিয়ে আয় তোর নুতন হানি, গানের পাতা, গানের ফুলে) 

বলে, পড়ি প্রেমফাদে, তর সবহ।সেক্াদেরে; 

মেরা শুধু কুড়োই হাসি স্বখনদ্বীর উপকূলে । 

জানি নাত প্রেম কিসে, চাহি নাসে মধুবিষে রে; 

মোর! শুধু বেড়িয়ে বেড়াই নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে । 

নিয়ে আয় তোর কুহ্মরাশ, তারার কিরণ, চাদের হালিনে; 

মলয়ের ঢেউ শিয়ে আয় উড়িয়ে দে' এই এলোচুলে। 

ইন্দ্র । বাঁহবা-বেড়ে! সুধাপান । বেড়ে (স্ধাপান 

রগ্ভা।  হাপিয়া। গ্রভূ! “বেড়ে? ই গানটা না সুধাটা ? 

ইন্দ্র । এই সুধাট! অবশ্থ বেশী বেড়ে! আহা আজকাল 

মোমরনই আয খধষিগণ তৈর কচ্ছেন। 



দ্বিতীয় দৃশ্থা। 

চিত্ররথ। প্রভু !_এটি মোমরসও নয়, আর্য খষিদিগের তৈরি 

হন্দ | 

ভা) ব্র। 

ন্দ্র। 

র্বণী। 

4 

ড1/ 

নয়। 

ভবে একি? 

এ বিপাতি মদ, নাম--1২৪], 

উ্দণী। একি ইংরাজি সুরা ?--হতেই পারে না। 

না, তাও কি হয় গ্রহ! রময়তি ইতি রম্ (২৮17) 

ইংরেজরা শুধু আর্ধাধিগণের মদগুলোর নাম ইংরাজি 

করে নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন (10910192706) কি 

না সোমপানায় অর্থাং সোমমগ্ভম্। 136০ বীরার অপ- 

ত্রশ বৈ আর কি? 118101% আর মদিরা একই ; 

মার 31707১3 দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু 

হইতেই পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। 

মকলে। বাং বাঃ কি গবেষণা ! বাঃ 

 চি্রথের প্রতি হংশো ধী দৃষ্টিনিক্ষেপ ! যাহাতে চিত্ররথ 

ইন্দ্র । 

এক বারে দুমড়ে গেলেন ) 

আমি ত ভাই বলি। খাধির! নইলে কি কেউ এমন 

মগ্ধ তৈর করতে পারে। অতএব মন খবিদিগের মান্ত 

কক্ষুধ রেল, তখন নর্কীকুল, পুনরায় গাও-__ 

| অন্দরাদিগের নৃত্য ও গীত) 

প্রেম যে লে! মাথা বিষে জ।নিতাম কি তায় 

তা' হ'লেকি পান করে মরি যাতনা! 

প্রেংদর সুপ যে সধি পলকে ফুরায়, 

প্রেমের যাতন! হৃাদে চিরকাল বয়; 

প্রেমের কুঠষ সে ত পরশে শুকায়, 

প্রেমের কণ্টকম্ম।ল! ঘুচিবার নয় 



১২ 

ইন্দ। 

কস্কি-অবতারি | 

বং আচ্ছা । আহা! আধ্যঞ্চধিগণ কি ম্বর্গট!ই করে 

ছিলেন! মরে' আছি, বুঝলে উর্ধশী-মরে' আছি। 

উন্ব্ণা। হ্যা, ভা বটেইত। 

বসু । 

নদ | 

বঙ্। 

ইন্দ। 

বনু । 

উন্ত্। 

গ্রহগণ। 

| বেগে বস্থমতীর প্রবেশ] 

দেব! ধরাতলে ঘোর অরাজকতাঁ। একটা উপায়, 

বিধান করুন, উপায় বিধান করুন। 

! চমকিয়া। কেন? কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? 
গ্রভো, প্রথমতঃ প্িতেরা আমাকে যাহোক বাস্থকির 

স্বন্ধের উপর থাকবার একটা ব্যবস্থ। করে" দিই ছিলেন। 

বাস্থকি কিদ্কু আজ মোটে দে কথা আমলই দেয় না। 

বলে, আধুণিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অন্ুলারে তাহার 

স্ষদ্ধে আমার কোন প্রকার মৌরশী দাবী নাই। সমেত 

গাপিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে আমি এখন শুনে 

ঝলহি। 

' খিশ্মরবিস্কারিত নেরে ।ঝুল্ছ কি রকম! 

আজ্ঞা হই! ঝুল্ছি--এক অলক্ষিত মাধাকর্ষণ শক্তিতে 

শূন্যে ঝল্ছি এখনকার বিজ্ঞান এই বল্ছে। শুধু 
তাই নয়, আবার স্ুর্মাদেবের চারিদিকে ঘুরছি শুস্তে 

পাই। 

সেটা একটু অস্বিধাকর বটে। ! মস্তক কতুন্নন ] 

| উঠিয়া? প্রভু, আমরা গ্রহগণ, আমাদেরও সেই 

দুর্দশা! বিজ্ঞান বল্ছে, আমরাও হুযোর চারিদিকে 

ঘুরছি। হয় এর কিছু গ্রতিবিধান করুন--নয় আপনার 

চাকরিতে ইস্তফা (হাত দিয়া ইস্তফা দিলেন ]। আমর) 



চন্দ | 

দ্বিতীয় দৃশ্য । ১৩ 

ঘুর্ব, আবার এানে হাজিরিও দেব, এ ত পেরে 

উঠিনে। 

[ উঠিয়া আর আমি হলেম চন্দ্র, আমাকে কিনা, এ 

অপদার্থ বস্থমভীটাকে পরিক্রমণ কর্তে বলে। আমি 

ইন্দ্রের সুধাভাগড বহন করি- আমাকে কিনা একটা 

মেয়ে মানষের আচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরস্থ 
বলে আমি একটা মরা উপগ্রহ্মার। এ অপমান 

অসহা )--অসহা। 

দধর্ধেবীগণ । 1 উচঠিক্কা কোলাহল করিয়। আর আমাদের মিথ” 

হন্্র। 

(ঢ1৮11] ব'লে উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এই আপনার 

স্বর্গ ছেড়ে চাদ উখান ]এই রইল আপনার অনরা- 

বনী, করুন আপনি রাজত্ব । 

জারে রোদ রো, বাস্ত হও কেন? কি বল্ছ, মোটেই 

আমার মাথার মধ্যে সেঁধোচ্ছে নাকে উড়িয়ে 

দিতে চায়? 

এই ইংরেজরা; আবার কে? হিছুরাও এই সব বিশ্বাস 

কচ্ছে। 

এ ইংরেজরা কারা? 

তা'রা একদল নৃতন দরিহস্তপদবিশিষ্ট অদ্ভুত দৈত্য। 

আর বল্্তে ভয় হয় গ্রহ, তারা আপনাকে রাকাচাত 

কর্ধার প্রস্তাব কচ্ছে। বল্ছে, আপনি এ স্বর্গশাসনে 

অযোগা | তারা একথাও বল্ছে, ঘষে আপনি একটি 

সুন্দর থান্য। 

[নভয়ে )-এযা-আধি-খাদা ?-কা'র খাদা? 



১৪ 

বস 

বউ । 

ইন্দ। 

বজ্জ। 

ইন্ত্র। 

ব্জ। 

ঈন্ধ । 

ধজ। 

ধায়ু। 

কম্কি-অবতীঁর | 

“মাপনি' অর্থ, আপনার রাঁজ্য। অতএব আপনি 

যথন খাগ্ভই, তখন ভালুকের খাগ্য না হ'য়ে সিংহের 

খাগ্ধ হ'লে, আপনার মান অনেকট! বজায় থাকবে। 

তই, আপনার হিভৈষিতাপ্রণোদিত হ'য়ে_- 

[উঠিয়া সক্তোধে ) বজ কোথায়? বন! 

[ বজের প্রবেশ ] 

আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্বেন। আমি আর নেই। 

[নাশ্চ'্যয | সেকিরূপ! নেই! 

কৈ আর মাছি। ইংরেজরা বল্্ছে যে, আমিও মে 

বিছ্বাৎও সে। আমি চন্গুম_[ প্রস্থানোগ্ভত 

শোন শোন । না হয় তুমি বিদ্যুৎই_- 

না, আমি কিছুই না। বুঝলেন না, বিছ্বাতৎই আছে, 

আমি নেই। 

মেকি! আচ্ছা বিছ্াৎ কোথায়? 

1:720)1011)) সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে তাকে ধরে? নিয়ে 
গিরেছে। সে এখন 12061) 0914673এ আলো দিচ্ছে। 

প্রস্থান 
আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে, দেখি--এর 

গ্রতিবিধান আছে কি না। বজও আমাকে ত্যাগ 

কলে। 

[ সব্যঙ্গস্থরে ) আর এক বজ্জ নিয়ে কর্কে কি? ইংরে- 

জরা যে 71911) €0) করেছে-_মিনিটে ৫** বার 

আওয়াজ হয়। 



দ্বিতীয় দৃশ্য । ১ 

ইন্দ্র। [সবিশ্ময়ে] এয 

অগ্রি। "এা” কি?__ঘুমেও, তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে 
ঘুমোও-_কেবল দিবারাত্র রস্তা আর উ্বশী--উর্কাণী 

আর বুস্তাঘুমোও -- 

ইন্দ্দ। আচ্ছা দেখুছি ব্রহ্মাদেবের কাছে গিয়ে 

বাধু। তার কাছে যাবে কি, ইংরেজরা তাকেই বড় মান্ছে! 

ইন্্দ। [একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া ) এ] 

যম। বেটা সম্পদে শুধু সম্ভোগ আর বিপন্তৌ মধুস্দদন। 

বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ আক্রমণ কন্টেই মার দৌড়) 

বজও গ্যাছে এখন কর্বে কি। বেটাকে দুঘা দিয়ে 

দেব নাকি। 

অগ্রি। হা! মার বেটাকে। বেটা কাঁপুরুষের চরম | 

ইন্দছ। ওমা বলেকি সব, বজ কোথা! ' পলায়নোগ্িত . 

সকলে । মার বেটাকে-; 

ইন্্র। ওরে বাবারে : পলায়ন ) 

মকলে। মার্ মার মার্। পশ্চান্ধাবন ও নিঙ্ষান্ত 

[ নর্বকীদিগের গীত ] 
এ যায় যায় যায়, 

পড়ে' এ, কলির ফেরে সবই যে রে-ভেঙে চুরে ভেসে যায়। 

এ যায়, ব্রঙ্গ। যার, বিঝু বায়, ভোলানাথ চিং 

এ যায়, দৈতা রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায়ার দিপ (17517); 

এ যার, রাম, রাবণ, পতিতপাবল কৃষ্ধ, জরীগৌরাঙ্গ ভেসে 3 

আছেন এক ঈশুর মাত্র; দিবারাত্রটানাটানি ঠারেও *্ষে। 

উষার ৮৪ নরক সপ্ত ম্বরগ-_-এক সঙ্গে মিশি; 

উ যায় ভন, দ্রোপ, দুর্য্য( ধন, ব্যস নারদ মি )-- 



১৬ কক্কি-অবতার | 

ধ যায় গে।গীর মেলা, বৃজের খেলা, সঙ্গে শ্ঠ।সের বাশরীটি ;- 

রৈল শুধু আপিন, থানা, হো।টেলখ।ন1, রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি। 

এ যায় পুরাণ, হম্ব, বেদমন্্, শান্ত্রফাস্ত্ পুড়ে; 

ই যায় গীতা মর, করিয়। কর্ণ, হিন্দুধর্শম উড়ে; 

রৈল শ্রধু ডারুইন, মিল, অর গেটে শিলার--ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়। 

রৈল শুধু ভাষ্যার ছন্দ, ডনের গন্ধ, জলে। দুধ আর ম্যালেরিয় | 

[ নিচ্মান্ত 

তৃতীয় দৃশ্য । 

[স্থান ভূতনাঁথের বহির্বাটা। কাল--বৈকাল। ভূত্ভনাথ, 
চতুরানন ও রাধা, হাম, হরি ইত্যাদি গৌঁড়া 

হিন্দুগণ একটি ফরাঁসে নানারূপে উপবিষ্ট। 

সম্মুখে হু'কা, গুড়গুড়ি ইতাদি। ] 

চত্তরীনন। [হাই তুপিপ্লা কাজ নেই, কর্মানেঠ,- কীাহাতক কাটে 
বসে আর হাই তুলে ?--সময়টা হাটে 
ঠিক যেন শ্য়োপোক1। বষে কিই বা করি! 

। “তা নানা না' করিয়া গানের স্থুর করণ 

ভূতনাথ। করা'-তাইত। তামাক দেরে ;--তাকিয়াটা হরি 

সরিয়ে দেও ত- [ তাকিয়া গ্রহণ? তামাক দেরে-- 

হরি। (লন্িতমুবে, বোধ হয় তিনি গত বাজি জিতিয়াছিলেন 

বার একবার হবে? ্ 

চু । ( বিরক্ষভাবে ] কি? পাশা ?--কত খেলবো ? 

হরি। কি আর কর্কে ভবে! 
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[ বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন |] 

৮$। :স্থুর করিয়া] এন এস বধু এন, আধ ফরাদে বোসো) 

কিনিয়ে'রেখেছি কল্সি দড়ি; (তোমার জন্তে হে) 

তুমি হাতি নও, ঘোড়া নও, 

যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি। 

তুমি চিড়ে নও বধু, তুমি, চিড়ে নও 

যে খাই দধি গুড় মেপে) 

ঘি তোমায় লেজ একটা দিত বিধি, 

তোমা হেন গুণনিপি, 

চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে । 

হ্রাম। এস বাগধন এস-ভাব্ছিলাম বাবা, 

সময় কি রকম কাটে-- 

বিগ্কা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা 1 

পরনিন্দা কর না হে আধাম্সিকভাবে 

মময়ট! সঞযাতক বেশ কেটে যাবে। ! ধূমপান) 

| . নিশ্বান ছাড়িয়া: 

এলে গিইছি পরনিন্দা করে করে? নিয়ত; 

খড় গুড়িটা বিগ্ভানিধি একবার সরিয়ে দিও ত।- 

' বিদ্ভানিধি তদ্রপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়। 

ভূতনাথের ধুমপান । ] 

বাকি মাছে কে আর এই ছনিয়ার পারে, 

ম্ন্ততং তিন শ বার পাঠাইনি যারে 

জাহানমে-- 

সি 
৫ 
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হরি। হঁ একটা কথা গিইছিলাম তুলে। 

সকলে। [বাগ্রতাবে]কি? কি? 

হরি। [হাসি চাপিয়া ) ভারি মজা [_বল্ব? 
চতু। বলনাহছেখুলে। 

হরি। [গৃড়ভাবে ) ফিরেছে বিলেত থেকে গোবর্ধনের ছেলে। 

[বিস্তানিধি ভিন্ন নকলে ] বটে বটে! ব্যদ্ তারে দেও 

জাতে ঠেলে। 

ভূত। গোবদ্ধনকে শুদ্ধ। 

হরি। [ করুণ! প্রকাশক স্বরে! কেন, বেচাঁরির কি দোষ? 

ভৃত। দোষ 1--সমূহ দোষ ;--ওঠ-- 

[ উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন ] 

বিস্া। | চাদর ধরিয়া টানিয়া] আরে বোন বোল) 

ব্স্ত কেন? 

ভূত। [ত্রুদ্ধস্বরে) কর তারে একঘরে উপবেশন ) 

চড়ু। | উত্তেজিত স্বরে ] পুড়োক্ 

কোট পেন্টেলুন-_[ হর্ষে ঠাহার প্রায় চখে জল আদিল ।] 

শ্তাম। গোবর থাক্__[ অগ্রসর হইলেন ] 

রাধা। | অগ্রণর হইয়া) দে শারীরিক ক্রিয়ায় একট হকার 

পতন ) মাথা মুড়োক্-- 

ভূত। ঘোল ঢালুক্ [তাহার গায়েআগুন পড়িগ্নাছিল, ঝাড়লেন 

চডু। আর হোক্ সব ব্রাহ্মণদের ডাকা-- 

দেক রূপোর থাল। আর এক এক শটাঁকা। 

ভূত। ত| ত ঘেবেই।-নেৰ কি হে না করে জখম-- 

শ্বাম। কর দলাদলি--: ফরাম চাপড়াইলেন ) 



হত; ভে সস কাটা ?-ফুঃ এও নিয়ে ভাবে ? € 

রি ২ 

এখন দই দশ দিন বেশ কেটে ঘাবে। 

তর। ঢু দশধিন? একটি মাম কেটে মাবেবেশ। 

এক মাম কিঃ একট নর ।--এর পেস দয সং 

না দেখে ছাড়া হাবে শালি 

করান চাপডাইর়া বিষ্ভানেবি তুমি 

দুর্শনার খবর রাখ ছড়ে ভারতড়মি, 

হাথনশি কনাড়ার পানে জবর খবর হেন! 

গ্ক।। ভিন এতক্ষণ গ্রঠি বক্তার পানে ভাকাইমা মুচকি 
হাগিতেছিনেন , রাখি ্  তবে এটা ভুয়ো খবর 

পাসে টোকা দিতে লাগিলেন । 

সকলে । বিগ্ভানিপির রর মুখ বাড়াইয়া, কেন? 
পিগ্ক।। পিচ্ঞভাবে কেন আর? তোমাদের এ মিছেগগুগোল 

গেছেলে কি তেমন? ঢাল্বে ভার মাথার ঘোল 

অপ্লিদ্বে গর নাম কি-ভোমাদেরই মাথায় 

নল ঢালনে-ঘোল খাওয়াবে-পেলে পরে হাতায়। 

সকাল! ভীতম্বরে সেকি গো। 

পিগ্ঠ। : আগ্মবিশেনহ বুঝাইতে আগাইয়! বদিলেন। 

একবারে সে তেরিয়া মেজাজ, 

তার পূর্কাকার ইচ্ুল ফেরে গুরা” আজ 

সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্ধে ঘেই 

পে বনে বাবু লোক কো বোলো) ফুবপহ নেই । 
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ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্ুল, 
লাগিয়ে দিয়েছে__বুড়ো বাঁপ্কে বলে চল্, 

কারণ, মে বল্ছিল “বাঁঝ! প্রায়শ্চিত্ত করে 

আমার দোনাঁর ঘরের জেলে ফিরে এন ঘরে ।” 

শিরোমণি গিইছিলেন-বোল্েন কত বোঝায়ে__ 

কোরে দিল “ছুট”, ছেলে বুঝি বড় মোজা এ? 

প্রায়শ্চিদ্ত--ওর নাম কি-বল্পে-“আমি আগে 

ছিলাম ঘে এ সমাজে ঘুম হয় না সে রাগে।? 

ভুত। এ: ছেলেটা গোল্লীয় গেছে) 

১%। [ তাকিয়াঙ্জেলোন দিয়া | একবারে অজ। 

বিষ্ঠা । অজ না হে-ম্যাজি্র--কবে হবে জজ। 

সামলাও আগে-ওর নাম কি-নিজের নিজের শির, 

কবে চেয়ে দেখবে নেই, তখন চক্ষুঃস্তির 

আর কি-হেঃ প্. চুমকুড়ি 

নকলে [ ভীতম্বরে । কেন? 

'পগ্ঠা। কেন আবার? তলিয়ে 

কোন্ দিন দেবে কারে ফামিকাঠে ঝুলিয়ে) 

। সকলে স্থ স্ব মন্তকে হাত দিয়া তাহার অস্থিহ্ব বিশ্বা: 

দূট়ীভূত করিয়া লইলেন। । 

বিঠ:। প্রারশ্ি্ত কব্দে-.ওর নাম কি নিয়ে লাঠি 
বাগান বাড়ীর জিনিষ পত্তর--সিন্দুক, তক্তা, পাটা, 

তোধুক, বাপিশ, বাসন কুসন ফেলে দিচ্ছে টেনে; 

বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিষ এনে 
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বর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে। 

প্রায়শ্চিন্ত 1 -ভাঁল যেসে করেনি মেম বিয়ে। 

হযান। [জ।কুঞ্চিত করিয্া 

তবেই ত” ফঙ্গে গেল মব মতলব সবার, 

ফঙ্কে গেল শুধু !_মার কথাটি নেই কবার) 

হতাশ হইয়া শুইয়া! পড়িয়া 

নেও কি কর্ষে কর। ফুরিয়ে গেল হুঙ্গ_ 

এখন সবাই নিছে নিজে নিজের কম্ম বুঝ্ক ; 

| গুড়গুডির এতক্ষণ 'অনাদুত নল মুখে দিয়া টানিলেন ৪ 

নির্বাণ কলিকা হেতু ঘূম না পাইয়া ফেলিয়া দিলেন | 

£রি। কেন? গোবদ্ধনকে তবে কর না একঘরে । 

বিদ্ভা। বাপের পৃথক্ সাবেক বাড়ী আছে যে সে, হরি; 

হরি | একটা কিছু করা চাই ত।- নইলে কি করি। 

ভুত । | পুনন্নার ভুপিয়া নল মুখে করিয়া ও রাখিয়া, 

নানা ওটা লেখে দে9, ওটা গেছে ফেসে 

আর কেউ কিছু জানো না সে ছেলে সর্দনোশে, 

বোঝ! গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, 

চার ন। প্রারশ্িভ কর্তে। সহানুভূতি কার হয় এ 

বিলেত কের্ঠার সঙ্গে ?-গেছে একবারে বায়ে 

চহু। আসে এরা সব এক এক হনুমান হ'য়ে। 

ভূৃত। রস না হে দিচ্ছি একট! “আর্টিকেল” ঝেড়ে । 

£1াড়া হিন্দুগণ হা হাদেও ত একটা-বেশ বলেছ হে,বেছে। 

[শিরোদণি আদি পঞ্চিতগণের প্রবেশ |] 
শিরো। গে ভূতনাথ বাড়া আছ? 

চে] সই এ 

1 1 
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ড্। এই নে আনন! সকলের যথাবীতি প্রণাম | 

শিরো। (সকলকে যথারীতি আণার্ধবাদ করিয়া, বিদ্যানিপি কোণ 

থেকে? 
বস্ক1। 1 মাথা ঢ্ুলকাইয়। : এই আমার অন্ন প্রাশন 

এদের নিমন্তণ কণ্ডে এইছিলাম আমি। 

স্মতি। নিজেই দে 

শিরা | নানা এখন রাখে। ফাঁজলানি 

আমরা এলান জান্তে যেকি কোন উপার আছে 

পে বা'তে এই দ্ুবিপাকে হিন্দুধন্ম বাঁচে! 

বাচ। ভোমরা ত সব ইংবাগিতে এক একটি জজ, 

বিস্তা। আর হিন্দখান্্জ্ঞানে এক একট অজ ও 

শিরে'। টপ কর শিগ্ভানিধি বোধ হয় কি কালো, 

হিছুয়াশীর বৈজ্ঞানিক বাথা। দিচত পারো? 

হত ও চডুরানন! একঘে সাগ্রহে £ এখনই, এখনই) শুধু 

চড়া। সাধু সাধু! নন্তগ্রহণ। 

বিষ্ঠা) বেচে থাক বাপপন বেচে থাক যাঁ। 

এমনি একটা বাখা। দেবে যাতে অমনি সটাৎ 

নবা হিন্দু -ওর নাম কি--হয় চিংপটাং। 

মি এচাঁর কর্ধ চক্মকি, সাজি মাটি, 

ল্্ব গঠিত সাবান আর দেশলাই-কাটি। 

৮৬ 
না ্ 

এ প্র 

ই-রেজ, বিলেত ফের্তাদের গাল? দেব বেডে, 

বিস্া | অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিস' না আসে তে 

চতু। আমি বল্ব এ জগতে হিন্দুরাই ধন্য, 
আর আবাদ কতা খিষ্য়ে ইংরেজরা বনু । 
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বিষ্া। : ঘাড় নাড়িয়া) ই'তে যদি হিন্দুধর্ম না বাচে, নিঃসন্দ", 

হিন্দুধর্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ। 

চট । এ বিধয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর থেকে ই 

[ আল্মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া খুলিয়া 

দেখিতে লাগিলেন । ] 

স্মৃতি। হু'ঃ আদল শিক্ষা যা সে বলে একেই, 

বগ্ভা। মাথা কাং করিয়া) বইথান ধরেছ বার] বেশী কাত করে), 

দেখ আধ্যাম্ত্িক তাটা গড়িয়ে না পড়ে। 

(শারো । আচ্ছা তবে এখন আদি [ উত্থান) 

বাচ। দেখ সবাই দেখ, 

হিন্দুরধন্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ । 
[পরিতদের প্রস্থান | 

চ%| এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে 

এখন ছুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে। 

হ। আমার কাগজে অনেক লিথ্বার জিনিব হল, 
গঞ্জ ও বেশ কাটুতি হবে। ওঠা যাক চল। | নিশা 5 

1 বিষ্ভানিধির গীত] 

বলি ত হন্ন না, হাসি রাগে চাই তচেপে; 

কিস্ত এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় গেছে 215 

সহ 
1 

5 এ) 

ইহখরাজ-তাড়াহহ থতমত অঞ্চলন্থ স্্রীর, 

ও, ভুত ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মন্ত্র মন্ত্র বীর; 

মূব নব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়, 

হখন ও হাতির চোটে বাচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়।। তাহা) 

যাব নিয়ে উত্ডে তর্ক শ্রান্্রীবর্গ টিক্ি দীর্ঘ নাড়ে_ 

একটু ইংরাজি পড়ে, কেহ চঞে বিজ্ঞানের ঘাড়ে 
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কো78 এক ঘরের সন্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কে।ন ভায়া; 

ভখন আমি হাদি জোরে গুক্ষ ভরে ছেড়ে প্রাণের মায়া । । হা 

নিয়ে কেউ বৈদ্যুতিক পরু টিকি ভাগবত পড়ে; 

মবেকেট মভিত্রান্থ ভেড়াকাস্ত ধন্ম ভাঙ্গে গড়ে; 

বনে কেউ প্রবাণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরে হরির মলা; 

খন ভাই নাহি কেপে, হানি চেপে রাগ্তে পারে কোন 

হস্ত ও দৌড় 

চতুর্থ দৃশ্য | 

' স্থান--কালস্ছ। ট্রাট । কাল--প্রভাত। 

মনসা, শীতলা ও ওলা আমীনা। 

শাতলা। এবার ভোঙ্জ ! 

ওলা । দস্তব মত ফলার! 

মনসা। কৈ? আমি তকিছুই দেখিনে। 

পাতলা । আমি ত নিশ্বাস ফেল্বার অবসর পাই নে। 

গলা । নিশ্বাস !--আমি মর্ধার অবসরটুকু পাইনে । 

মনসা । সেটা দুঃখের বিষয়। তা এআর বেণা দিনের জন্তে নয় 

কল্কাতায় যে ডাক্তারের ধূম। 

শতলা ও ওলা । একত্রে তারা কর্ষে কি? 

মনসা । কর্ষো আর কি!-তবে কল্কাতা মহরে এত রকম 
প্যাখির অধিষ্ঠান হয়েছে-কল্কাতীয় যে মাুষ বেট 

আছে, এইটেই বিস্ময়ের কথা। 

শতলা ও ওলা । হঃতারা কর্ষে কি! 
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মনমা। নব্হিন্দু মে ঘোরতর অনাপ্যাস্ত্রিক হ'য়ে দাড়াচ্ছে। 

এখন কলেরা হ'লে ওলাঁবিবিকে পূজো দিয়ে মরা 

অপেক্ষা, তবু ডাক্তার ডেকে বাচবার চেষ্টা করাটা 

লোকের এক রকম রোগ হ'য়ে দাড়াচ্ছে। 

৪€ল1। এসে কি গো! 

মননা। আর সাহ্বরা নভ্যাকসিনেশন' নামক এক প্রকার 

অটুবধ ছাই ভক্ম বের করে' বসন্ত লোপ কর্ধার চেষ্টা 

করছে। 

গাতলা। সেকি বল! 

মনসা । আনাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ দেখ্ভে উচ্ছে। 

বাতলা ও গুলা । সেকি ?--তবে উপায়! 

সনলা! উপায়-হিন্দুন্মগ্রচার ও ইংরেদ জাতিকে তাড়ান। 

অবশ্ঠ, হিন্দুধর্ম জাগ্লেই ইংরেজ আপনিই পলাইবে। 

খাতলা 9 গুলা । সে বিষয় সন্দেহ নাই) তবে ওঠ। 

মনসা । কিন্তু হিন্ুদন্মটা সাবেক আকারে পুনর্ধার খাড়া করা 

শ্রেষঃ নয়। ত্রঙ্গা আদি দেবগণ বেরূপ নাকে তেপ 

দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইন্ধপই ঘুমোন। তাদের জাগিরে 

কাজ টি? 

খাতলা ও গুলা ।  বিজ্ঞভাবে  ঠিক। 

মনসা । আর আগ কাল ভ্টাদের খোজ খবরই বা রাখে কে। 

হারা যদিও হলেন আমাদের ওপরে, কিন্তু তাদের 

চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই বেশ ডরায়। 
শতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে ঘেমন পুলিশকে 

ডরায়। 
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মনসা। হ্যা এ রকম। 

ওলা। কিম্বা ঘেমন রোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বালিকে ডরায়। 

মন্সা। হ্যা ঠিক ঠিক।-দেই রকম। তাই বল্ছি তাদের 

ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি তাদের পুজো করেই, 
ত করুক, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দক্ষিণাটি গেলেই 

হল। 

উভয়ে । চল তবে হিন্দুধর্ম প্রচার করা যাক্। 

মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও ডেকে নিয়ে সব 

আদি। | প্রস্থান । 

শাতলা। বেশ বলেছে মন্স|। 

ওল1। বেশ বলেছে ভাই! 

[ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বড়ি ইত্যাদি বাজনা সহ 
নান! মত্্য দেবদেবী লইয়া মনসার 

পুনঃপ্রবেশ | ] 

মনসা । এই বার চল আমরা হিন্দুধন্ম প্রচার কর্তে বেরই | 

[ সবাদ্য গীত; গাইতে গাইতে গমন । ] 

বউ. ব্রক্ষা বিষ মহেশ্বর হো কাণ্রিক গণপতি; 

আর ছুর্গা, কালী, জগন্ধাত্রী, লক্ষ্মী, নরস্বতী; 

আর শচী, উধা, ইন্ত্র, চত্্র, বাযু। অগ্নি, যম; 

এ সবই আছে; হিন্দুধন্দ তবে কিসে.কম।- 

| কোরাল] ছেড়ো নাক এমন ধন্্ ছেড়ে! নাক ভাই; 

এমন ধশ্ম নাই আর দাদা, এমন ধশ্ম নাই। 

[বাদ] তড়ালাক তড়ালাক তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্। 

এ কৃষ্ণরাধা, কার দাদা বলরাম বীর, 
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প্ীরাম, বুদ্ধ, আচৈচন্া, নানক ও কবীর; 

নিভা নিত্য উদয় নব নব অবতার; 

(ছে নেওমনে।মত যিনি হন ধীর ।-- 

ছেড়ে। নাক | ইতাদি ] 

বানর, কুণীর, কাঠিডালী, মঘুব, পেঁচ!, গাই ; 

ভুরনী, অশথ, বেল, বট, গাথর কি এ ধর্পে নাই? 

বণ, কলেরা, হাস-ইহাদি 'বেবক ; 

রোগের ব্যবস্থ! মআছে-কিছু যায়নি ফাক !- 

ছে নাক [ইনি] 

ত্রিদবন স্বর খনে গ।উবের শক; 

হনুমানের বগলেছে কযিমামা ডব্দ ) 

গ!গীমহ কুপ্ে কেলি কারন কান।ই; 

গদুত আদি,-বীররস-_ছোমার বলনা কি চাই 

চার হও, ডাকাত হও- গঙ্গায় দেও ঢল) 

গয়া, কাশী, পুরী যাও-পুধা হা গুব ; 

মদা মান খাও মদ্দি হয়ে পড় শৈৰৈ 

নং এ যদি বেসর হ৪:-এল গ্ণ কত কইল 

(ছচ্যা নাক! ইতাদি ] | নি*1%. 
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| স্থান__রাজার বহির্বাটী। কাল-_রাত্রি। চেয়ারে 

বিধুভূষণ, নিধিরাম, নীলমণি ও হারাধন ও অন্যান্ত 

নবাহিন্দু আদীন। সন্গুখে টেবিলে ডিনারের 

আয়োজন । নেপথ্য মধ্যে মধ্যে পুজার 

বাজনার শব্দ পাওয়া যাইতেছে ] 

[ নব্যহিন্দুদিগের গীত এ 

যদি জ।ন্তি চাও আমরা কে 

আমর! [২০10177760 17111149099 

আমাদের চেনেনাকযে 

9001) 170 15 হো) এআ] £০9০956, 

(কেন ন। আমরা 1২61০171000 1711109095, 

11 17851 00 91700751900 

যে একটু 110867910% আমাদের 19০; 

কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টী, “গ"ট1, সেট! যখন ৬৫ 0095৪ 

কিন্ত, সমাজে তা স্বীকার করি 10০০ 11101, 

তা'লে 9০0] 210 21) 2৮101 £০০৩০, 

আমদের 47055 হবে 1210115 কি 01601. 

তা এখনো! কর্থে পারিনি ঠিক, 

আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবর! বলে সব 5815075010104১ ও 910১0 

কিন্তু টিকিতে 01600101 নেই 1১00 017, 

তা'লে 9০9৪ 216 20) ৪৮1 £০০৩০, 
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আমাদের ভ|ষ|! একটু 03207 95 904 56০, 

এ নয় [78119 কি 3০7£51) 

করি [12115 ও 90াথ1র খিচুড়ি বনিয়ে ০0707596107 ৪৪০ 

কিন্ত একটিও ঠিক কইতে পারি 1১০৪ 07105 

ত।লে ৮০০ 2০ 2? 2৬001 £050, 

মোট। তাকিয়ায় দিয়া ঠেন 

আমরা শ্বধীন করি দেশ; 

অ[র 0110110010170১ সব ইংরেজ বেটাদের করি খুব 1316 ও 71)05০-- 

কিন্ত সামনে সেলাম ন! করি 11১98 10)1715, 

তালে ১০৪ 210 2) 2জ(আ] 20050, 

নর] পড়ি 1111], 1100)0, 9000001, 

কেন ধর্মের ধারি না ধার; 

করি 11001 71110 00011170005, 070 13100171515, 

(170 ১10172/11700175) (51151010115 & 1] ৫৯টি 

কিন্তু বিয়ের পৈতেয় হিদছু নই ১০০ 01011), 

তা'লে ১০0৮ ঘা যো 2৬001 89990, 

00000170215 60002109017) 

3 110702810 010721701[970101)। 

খর 11001 7127171000 আর ৬1৫০৬-0া2002006 

আমাদের খুব 011121100700 ৮0৬, 

কিন্তু ১1০৬5 মতে কাজ করি ।6 ১০0 07171, 

তালে 50৭ 2০ 7 21৭1 90৯, 

৯90 210 09 1 1017171000 0176 

যষেআনরা করি একটু নেশী 10714 7 
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কিন্ত 00175190100 0017 2৮0186107এর 5০০ 

আমাদের 7001215 নয় খুব 19050, 

অর 8100111110012115 ৮০027021028 01909 0001715 

ত'হলে ১01 210 21) 0] £০9৪০, 

17017) (15৩ 21)০9৮০ দেখতে পাচ্চেন বেশ 

যে তামরা 17011011017 11511700005) 

আমরা 09119015 0018017700410105, 1)0000057 09410195, 

01701071177600 070131১9951; 

আমরা বক্ত তায় বুঝি ও কবিতায় বাদি কিন্তু কাজের সময় মবঢু ৮ 

আমরা 0০৪11 1900165200০ 00] 

০! শশধর। 110105, 100 ৮9০5০, 

| বিদ্যানিধির প্রবেশ ] 
বিধু। কি ছে বিদ্যানিধি তুমি এত দেরি করে? ! 

নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয় আফিঙের ঘোরে) 

হারা । ও সব ছাড় বিদ্যানিধি-গাজা গুলি চরস্ 

এ স্ব চেয়ে হুইস্কি সোডা শত গুণে সরস) 

বিদ্যা । তা আর বল্তে !--তবে কি না নানান দলে মেশা, 

তাই কাজেই কর্তে হয় নানান রকম নেশা; 

[ গ্রাসে স্থরা ঢালিয়া পান ] 

| রাজার প্রবেশ | 

রাজা । এই যে সব। কতক্ষণ ?-বিগ্ানিধি "গুরু 

কটি গ্লাস পার কলে? 

নিধি । এই সবে স্ুরু- 

হারা । এখনও নতুন কি না ক্রমে বোভল স'বে। 
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বিধু। ক্রমে ও এক জন পাক! হুইস্কিখোর হবে । 

রাজা। দাস কোথায় ?--তাকে কাল ত17%16 করে এইচি। 

নীলমণি। তাঁই-ত-[মন্তক কণুয়ন ] 

বিধু। তা তার সঙ্গে ছু'একবার ত খেইচি। 
নিধি । তা কেইবা টের পাবে ?-বেশ খাওয়া যাবে বৈকি। 
হারা। বিগ্তানিধি সহায় যখন, তখন আর ভয় কি? 

বিষ্তা। ইঃ আজ কাল তাদের সঙ্গে কে'ই বা খায় ম।-_ 

বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খান! খেলে জাত? যায় ন!। 

রাজা | তার স্ত্রীর, বিগ্তানিধি, দেখতে বড় খালা । 

বিধু। তাই তার বাড়ী তোমার এত ঘন যাওয়া আসা-- 
রাজ|। কিন্ত মিসেস্ দাস একটু বেশী 29] যেন। 

হার! । আমাদের 17000006 করে দেয় নাকেন? 

[ দাসের প্রবেশ ] 

রাপ্1। এই যে দাস_-[ অভিবাদন ] 

বোস; না না এস, আমার এই 

ছ? এক বন্ধুর সঙ্গে 170:04006 করে? দেই _- 

[দাসের মফলের দলে অভিবাদন ] 
রাজা । [ নেপথ্যে চাহিয়া ] এই জলদি খাঁন! লে আঁও-- 

[ নেপথ্যে] বসত আচ্ছা--হুজুর । 

[ ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খান! খাইতে আরম্ত ) 
নেপখো পূজার বাজন! ] 

দাদ । [কাণে হাত দিয়া] 

ওঃ কি 027১2705 এই বাঙ্গনা এ লব পুর্মোর ! 
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বিলেতেতে হলে' এরে 29110 08158006 

বলে” নালিশ চল্ত-_৮611 [২5191 ০০ 70৮ 02106 ? 

রাজ।। ভাল 72775: পেলেই আমি খুব ভাল নাঁচি, 

বিধু। ভাল 0877৪. পেলে আমরাও নাচ্তে রাজি আছি। 

দাল। [ বিধু বাবুকে ] ৬4০1], আপনারা শুনি তালগাছ সমান 

[২০197060 ) কিন্ত তা”র দেন কৈ প্রমাণ ? 

বিধু। কেন?--টিকি নেই; এত মুরগীর প্রভাব; 

কোট পেন্টেলুন--তবু সংস্কারের অভাব! 
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্ীন্বাধীনতা! এ সব নিয়ে অনিবার, 
5০০৮ দেই এমন কি প্রায়ই প্রতি শনিবার _ 

বিস্তা। অমন অমন “লেক্চর+-_-হু"ঃ, শুনি আমি ঢের) 

নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে পরের স্ত্রীকে বে'র। 

নিধি। সে আর বেশী দিন নয়) স্ত্রীরা এখন খুঁজে 
নিজের নিজের পৌটলাপুটলি নিচ্ছে বেশ বুঝে । 

হার1। ছুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে' ভাই-_ 
স্বামীদের তাড়িয়ে ন! দিলে বেচে ষাই-_ 

রাজা । এতদূর না কি 1-বিস্তানিধি,_খাচ্ছ কৈ? 

বিদ্তা। এই ষে খাচ্ছি বৈকি-_-এই খানসামা 
--ওর নাম কি--স্তাম্পেন আর এক গেলাস ঢালে; 

বিধু। যাই বল, বিদ্ভানিধি লোক অতি ভালো । 

নীল। ভাল বোলে !--বল্তে গেলে এ ত গুরই জোরে 

খাচ্ছি আমর। এই মব এত সাহস করে? 

নিধি | তাইতেই ত ও'য়াকে এ দলে মিশিয়ে নেওয়া | 

বিস্তা। [লগর্কে] খাও দেখি, কে কি বলে? নেই “কুছ পরেওয়! 
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নীল । শুন্ছি চতুরানন নাকি আজ কালভায়ি 

হি'ছগ়ানী প্রচার কচ্ছে ; কাল মহা জারি 

করে বলেছে যে সব যার মুর্গীখোর 
তাদের ছ'কোয় তামাক খাবে না। 

দাস। [ব্যঙ্গস্বরে] উঃ কি কঠোর! 

নীল। আর, বিলেত ফের্ত, আর ব্রাহ্মদের নাম ধরে, 

ভূত অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে । 

বিদ্তা | আরে ছৃৎ-_-ওর নাম কি-_এ মুর্গী বিপাকে 

আর কি ও পচ। তাদের হি'দুয়ানি থাকে ! 

কেন ভয় কর; যত পার খাও ছাই, 

তার পর আমি আছি--কুছ পল্ষেওয়া নাই | 

[ নেপথ্যে মিড়ি হইতে ] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন। 

বিদ্য1| [চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া] মরেছে রে__এ 
তারাই আবার [ক্রন্দনন্বরে] ও সাহেব কোথায় লুকোই । 

[বিগ্ভানিধি টেবিলের নীচে লুকাইতে গেলেন, তাহার লম্বা! 

শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না; তিনি মহা! বিপদগ্রস্ত 

হইলেন] 

নীল। লুকোবে কি তুমি? তুমিই আমাদের ভরসা । 

বিস্তা । [দৌড়াদৌড়ি] বল বুদ্ধি ভরসা, সব কারে পড়লেই ফরসা। 
[ নেপথ্যে ] হুরিশ বাবু বাঁড়ী আছেন? [দরোয়ানের 

সহিত তর্ক] 

বিস্তা । [বিকৃত স্বরে ) না গে! বাড়ী নাই 

হারা । [চেঁচাইয়া! ] হ্যা আছেন। [হারাধনের কন্তা ছিল না| 

[ নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ ] 
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তৃত। আর জন্মভূমি এই ভারত মাকে কাদান ? 

চতুরানন। আর সমাজেতে গুধু জোড়াপট্কে বাধান ? 
স্যায়। আর কতু চল্বেনাও সমাজেতে এ ত 

দাস। চল্বেনাই ব। কেন ?-_মড়াকাটাও চলেছে ত 

স্ত্রীদের রেলভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষাও চলে' গেছে--: 

পাওরুটি_-) বিলাতি গুন, পেঁয়াজও চলেছে। 

সীলোন, রেন্ুন গেলে এখন জাত” যায় না কারো, 

বিলেত যাওয়া, মুগী কেন চল্বে না. 

রাজা । [জড়িত স্বরে] হ্যা আরো 

কত কি--মিজেই চল্বে, তোমর] নাই বা চালাও) 

এখন পৌটলাপু উলি বাধ ;--নার কেন--পালাও-_ 

টুড়ামণি। [ বিধুকে ] ওহে বাগু এ কোণে এ জিনিষটা কি 2 

বিধু। ওটি কেই ঠাকুর। [ ণিধিকে চোখ টিপিগেন ] 

চূড়া । | সাগ্রহে ] সত্যি £--ব্টে ?-সত্যি না কি-- 

ছারা। হ্যা, এ কেই্ঠাকুরথানি বিলাতি আমদানী-- 

ও আবার বাশ বাজায় )--বল্তে কি হানি-_- 

কল টিপে দিলে আবার নাচেও-_ 

চূড়া । [সকোতৃহলে ] লত্যি 1 নাঃ 

আচ্ছ। টিপে দেও দেখি-- 

[ হারাধন গরিয়। সজোরে বিস্ভানিধির পশ্চান্তাগে চিম্টি 

দেওগায় বিস্বানিখি-_নিরুপায় হইয়া দস্তক এদিক ওাদঝ 

ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে লাগিলেন ] 

চূড়া । [ সশ্মিভ, ও গ্রীতন্বরে ] সত্যিই ত-_বাঃ 
কই বংশী বানাল না 
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[ হারাধন পুনর্বার গিয়া বিগ্যানিধির কানে কানে কি 
কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়। দিলেন। বিগ্বানিধি-. 

তাহাতে গলায় বাশীর সুর করিতে লাগিলেন) ও নকলে 

বিশ্মিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন ] 
চড়া। [ মাথ! নাড়িয় ] বংশী নয় খুব সুশ্বরা--[ নস্থাগ্রহণ ] 

_কিস্ত বাশীটা যে বাপু উল্টো দিকে ধর1__ 

চারা । কলিকালে নব, মশয়, উপ্টোইত হবে_- 

চড়া । [এব্যাধ্যায় তুষ্ট হইয়!] 

বটে বটে। সত্যিইত। ঠিকই বটে তবে [ নগ্গ্রহথণ ] 

হারা। আবার পেটে খোচ। মাল্লে কোৎ করায় কলে) 

[ বলিয়া গিয়া বিস্তানিধির পেটে সজোরে খোঁচা মারি- 

লেন ও বিস্যানিধি অগত্য। কৌৎ করিলেন ] 

আবার নাক ধরে" টান্লে “রাধা রাধা” বলে। 

[বলিয়া বিষ্ভাণিধির নাক ধরিয়া সজ্জোরে টানিলেন, 

বিদ্ভানিধি নাকী স্থুরে প্রাধা রাধা" ডাকিয়! উঠিলেন ) 

চুড়া। [অতি বিশ্মিভ] বাঃ এটা ভারি মজার কে্ঠাকুর বটে-_ 

অতি সুন্দর [ নন্তগ্রহণ ] দেখি গিয়া একটু নিকটে। 

[ চূড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন ও 

তাহার কলকৌশল পরীক্ষার মানসে তাহার মুখের কাছে 
মুখ লইয়া গেলেন; তাহাতে বিস্তানিধি হঠাৎ মুখ শুচলে। 
করিয়া চূড়ামণির দিকে অগ্রপারিত করিলেন? চুড়ামণি 

বিষ্ভানিধির এই আকন্মিক অভাবিতপূর্ব শারীরিক প্রক্রি- 
য়ায় ভীতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন; এবং চূড়ামণি 
তৎক্ষণাৎ পূর্বববৎ স্বীক্ প্রশান্ত মূর্ধি ধারণ করিলেন । 
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চুড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া! পুনর্ধার বিদ্যানিধির মুখের নিকট 
মুখ লইয়া! গেলেন ও তাহাতে বিগ্যানিধির পুর্ব্ব অঙ্গ- 
ভঙ্গির পুনরাবৃস্তি হইল। চুড়ামণি পুরর্ববার হটিলেন। : 

হারা। দেখছেন না এর মুখে চুম্বক পাথর আছে । 

চুড়া। সত্যি? পাঁশ দিয়েই তবে যাই ওর কাছে_- 
[ভিনি এবার বিষ্ভানিধির দক্ষিণ দিক দিয়! তাঁহার নিকট- 

বস্তী হইলেন; তাহার স্কন্ধের নিকট পহুছিবামাত্র বিদ্যা- 
নিধির মুখ তদ্দিকে হুচলে! হইয়া ফিরিল। চুড়ামণি 

পিছাইয়। বামদিক দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহাতে বি্তা- 

নিধির মুখ পূর্বব্ ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে দবেগে বামে 

ফিরিল। চুড়ামণি মহা! বিপদগ্রস্ত; একটু ভাবিলেন) 

পরে বিগ্ভানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে 

ফিরাইলেন) কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে ছুর্দান্ত নাসিকা 

পুনরায় তাহার দিকে পূর্ব ফিরিল। চুড়ামণি ত 
অবাকৃ। হারাধনের দিকে জিজ্ঞান্তভাবে তাকাইলেন। 

হারা । [ চুড়ামণিকে ) আপনার নাকে লোহা আছে নাকি? 

টুড়া। কেন ? 

হার!। চুম্বক পাথরটাকে টান্ছে বেশী জোরে যেন। 

চূড়া । [ভাবিয়া] ভা হবে, তা নবার নাকেই লোহা আছে তবে? 

মিত্র। লম্বা! নাকে বেশী আছে-_ 

চূড়া । [ভাবিষ্া] তা হবে, তা হুবে। 

[ চড়াষণি এখন সম্মুখে আসিয়। নিজের নাক নিচু করিয়। 
ছেট হুইয়। ঠাকুরের দক্ষিণ প। দেখিতে ব্যাপৃত হইলেন । 

তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা তাহার দিকে প্রসারিত 
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হইল; চূড়ামণি ভয়ে পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে বপ্রশ্ন 
নয়নে চাছিলেন। পরে গিয়া! ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে 

রাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম পদ 
যথাস্কানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। 

বিদ্যানিধি ছড়ি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে চুড়ামণির চূড়া 

পাকড়াইয়া ধরিয়া তাহার ঘাড়ে চড়িলেন। চুড়ামণি ভয়ে 

বিশ্ময়ে, ঠেঁচাইয়া পড়িয়! গিয়া! মুর্মবোপক্রান্ত হইলেন । 

বিদ্যানিধি তখন উঠিয়া নিজমুহ্িতে পঙডিতদের কাছে 
গিয়া দাড়াইলেন । ] 

চড়া। [মাশ্বন্ত হইয়া) বিদ্যানিধি বটে ! সেটা আগে বল্তে হয় । 

শিরো। [ কঠিন স্বরে ] তুমি নদেয় যাও নি 
বিদ্যা । [ ঘাড় চুলকাইয়া ] আমি মুরর্গীখোর নয়। 

অর্থাৎ থেলেও--ওর নাম কি--হুজম করি নাক 

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার ফাজলামি রাখ। 

বিদ্যা। [নিরুপায়ভাবে] তবে বল্ব এক কথা? আধ্্যর্ষিগণ নাকি, 

মুরগী গরু খেতে কিছু রেখেছিলেন বাকি? 

[শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ 

বুথা; তাই তাহার! চম্পট দিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন ] 

স্মৃতি | [হতাশভাবে রাজাকে] না হয় খেলেনই ; কিন্তু মুসলমান, 

হাড়ি, এই এ সব রাঁধুনি কেন? 
রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই 

কিন্তু ব্রাহ্মণেতে দুর্গীটুরগী রাধে না যে [মগ্তপান ] 

গ্ায়। আর হাড়ি? (এটি নেপোলিয়ানের শেষ উদ্যমের "যা 

থাকে কপালে” ভাবে ] 



৪5 করিক-অধতার। 

রাজা । মুদলমানে শুয়র রাধে না ষে-_ 

স্বতি । এ সবই খান বুঝি-_-বিলেত-ফেরত দলে 

মিশে এখন বুঝি ও সব গুলোই চলে? 
শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানেতে আসাই 

ভালো দেখায় নাক। 

রাজা | [ জড়িত হ্বরে ] বাবা, ফিরে যাঁও বাসায় 

কেন গোলোযোগ কর ?1--এ সৰ মিছে সাধা; 

ক্ষণক আমাকে এসে কেন দেও বাধা? 

শিরে।। চল চল) এ সব ম্নেচ্ছ, যবন; চল চল 

চূড়া । হা হতোন্মি  নহ্য গ্রহণ ] 

অন্ত পঞ্ডিতরা। চল তবে? ছুর্গা ছুর্গা বল-__ 

[পঞিতদের ও গোড়াহিন্দুগণের প্রস্থান 

ঝাজা । বাচ। গেল !--আ/-- তোমরা তাড়িয়েছ খাস । 

কেন এদের মিছ্বামিছি দেক কর্তে আন! । 

দাস। [ 59) রাজ! তুমি এদের শিক্ষা দেবার জন্ভে 

বিলেত যেতে পার? 

বিধু। নানা সেটা বড় অন্তায়। 
দাস। কিসে 1--জুটস্ শুধু এক 7:0101৩এর জন্ে 

ছেলের বধের হুকুম দিল-_আর এইটে অন্তায় ! 

নিধি । আমাদের দেশেও দশরথ মর্তে মর্তে 

ঝীমকে পাঠাল বনে মতা রক্ষা কর্ধে। 

বিধু। দশরখের কাষটি বড় ভালে হয় নি। 

নিধি । কেন? 
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বিধু। কেন 1--মূর্থ দশরথ--রামচন্ত্র হেন 
স্থপুত্রকে_-গোবেচারী,কোন দোষ নাই-- 
দিলেন বনবাস;--হ'ল সত্ারক্ষা ছাই 1[রাজাকে] 

রাজা। হ্যা হ্যা পেটা ভালো হয় নি--.একি নীলু ঢুলো না 

বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ভ্রটসের তুলনা? 

ব্রটদ্ অন্ত অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার 

করে”, দিলে ছেলের দও-_এর সঙ্গে কি ছার-_ 

রাম্া। এ কি নীলমণি--ও নীলু- রাত কত-_ 

নাক ডাকে ষে। 

নীল। [চমকিয়া) কৈ? [সকলের হাস্য] 

[ এখন নাকডাকা এত গুরুত্বর অপরাধ নয়, কিন্তু এই 
দৌর্বল্যটুকুও কেহ স্বীকার করিতে চাহে না] 

রাজা | চোখ ধে জবাফ্কলের মত? 

ছার । তবে যাবার আগে সব এক এক গ্লাস ঢালে।। 

[ সকলে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান করিয়া 
উঠিলেন। ] 

দাল। হ্যা ্ থ্যা | 5৫) রাজা--%৩1| ! কি বল্ছ্িলাম ভাল! 
বিলেত চল না ছে--একট! সব সহরময় 

ছল স্ুলন্ হয়ে' যায়--এরাও জব হয়। 

রাজজা। বটে! বটে!কি বল হে বিস্তানিধি। 

বিদ্তা। [মাথা চুলকাইয়া) হ1তা 

ওর নাম কি--তবে বদ্দি পণ্ডিতরা--না ত1--. 

বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী । 
রাজ!। মন্দই কি একবার ন! হয় বিলেত তুরে আসি। 



৪২ কলিক-অবতার । 

আরও এই পণ্ডিতগুলো ও জালিয়েছে ভারি; 

তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কর্তে পারি। 

[নিজ্কান্ত। 

(পি বাপ 

ষষ্ঠ দৃশ্য । 

[স্থান__যক্ষদেশ | হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন। কাঁল-. 

জ্যোত্ল্া রাত্রি। যক্ষকন্তার। বিহার করিতেছেন ।) 

[ সবাছ্য ষক্ষকন্তাদিগের গীত ] 

নীল গগন, চন্ত্র কিরণ, তারক' গণ রে, 

হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভূবন রে। 

নিদ্রিত সব কুন রধ, নীরব ভব রে; 

হন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী তবয়ে। 

ধীর পবন, বাহিত ধঘন,-প্লাবিত বন রে; 

নঙ্গন বন, তুলা গহদ--মোহিত মন রে। 

[ এক জন কনফ্টেবিলের প্রবেশ ] 

কনষ্েবিল। [ম্বগত) এ সব ত আচ্ছা! নাচ্আওলি হয়, ঈগ্া 

সাহাব ত বহুৎ ক্ষাপা হোত! হয়। [প্রকান্তে] এই 

মাইয়। লৌক সব, এ হুপর্ বাতমে কাছে হল্লা কর্তা 

হয়-হুমারা সীহেবক1 ডেরাঁক এত নগীজ্মে | 

সাহেবকে! নিদ্ যানে দেগ! নেই? 
১ম হক্ষকন্তা। কে এ উন্নুক--আবার এ সময় এসে বিড়ির 

বিড়ির বকৃতে আরস্ত করলে। 
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“য় ঘক্ষকন্তা । এ দেখা ঘাচ্ছে শিতান্থ করিত্বখীন। 

চর রক্ষকন্য।। দেখেছ, বেটার পাগড়া থেকে জুতো পথ্য 

সব গগ্ঠ 

এ নঙ্দকন্ভা। বোধ হচ্ছে, এ খান্বাজ রাখিণী মোটে বোঝে না। 

বনঠটশিল। এই, চুপ করকে খাড়া রহিপি কাহে বে? 

হঠোমারা চন নেহি হর। এ জায়গাকা নসনীক 

সাহেণকা তানসু হয়। 

১মঘ-ক। কে তোর সাহেব? 

'এপাহা। 1 সপ কনিশনর মাৰি, জান্তা নেই ? 

নরক । বেথে দে তোর কমিখনর মাব। 

গপঠা। সান্চনো আরে নিডরত। নেই? ভোনলোক জাহা, 

ন্নন যানে মা তা? -আরে হিয়া সাবকা ছের! হয় 

রা নেই? 

৩য ঘক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কলে কেন। সেকি 

মর্জার আর জাঁর়গা পেলে না? 

'নপাহী। ' অতি বিস্ময়ে কেয়া? জাস্থা নেই সা'ব ঠিয়াকা 

রাজাকো। সাথ লড়নে আয়া? 

»থ যণক। কেন আমাদের রাজা তোদের কি করেছে? 

সিপাহী । কি করেছে !-কি আবার কর্কে।-সা'ব এ মুলুক 

লেনে মাঙ্গতা। তোমারা রাজা কুছ কাম্কা নেই, 

ইস্কো ওয়াস্তে) আওর কেয়া? লড়াইকা খবর নেি 

রাখ্তা? 

৫ম ঘ-ক। হাহা জানি, জানি। আচ্ছা তুই ঘা, আমরা বাড়ি 
৫ 



8৪ কম্ধি-অবতার | 

যাচ্ছি, রাতও হয়েছে )1 অন্ত বক্ষকন্ত'পিগকে ] চল- 

। গমনোদাত ] 

'নগাহী। আরে গোপা কাহে-থোড়া দার পিও-_চিল্লানেসে 

ফয়দা কেয়া ?--দার পিও-হাম্কো। সাথ থোড়া 

পিয়ার করো--হম্ কুছ নেই কহে গাঁ। [অগ্রসর 

হইল] 

১ম ঘক। মর্*উন্নুক ! 

২য় ঘযক। আবার দাত বের করে? হাস্চে। 

ওক যক। এঘেবায় না? ছুঘ! দিয়ে দেও না। 

৪থ যক। নেও ব্টোর তলওয়ার কেড়ে 

৫ম ঘ-ক | মার বেটাকে- 

নকলে অগ্রসর হইয়। তাহার তরোয়াল কাড়িয়। 

লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল] 

[দপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব !--এ কেইপে তামাসা 1-- 

আরো ছোড়-ছোড়-দাড়ি ছোড়-তরোয়াল দেও। 

| ক্রমে ষক্ষকন্তাগণ সিপাহীকে গুরুতর প্রহার আন্ত 

করায় “উরে বাবারে এত সব মাইয়! লোক নেহি, 

মাইয়া লৌকক বাবা" ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে 

নিষ্কৃতি পাইয়া, দিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি 

ফেলিয়াই উদ্বীশ্বানে দৌড় দিল।] 

১ম যক। বেটা বীরত ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্তে 

এসেছে ।-চল-_[ সকলে গৃহাভিমুখিনী ] 

২য় ব-ক। কিন্ত এদেশ কি সত্যিই সাহেবরা নিতে এসেছে 

শু ষ.ক। হ্যা নিতে এসেছে, আর নেবেও ধে,লে বিষন্ে সন্দেহ 
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নেই। ভাঁ"রা ভাবি পরাক্রান্ত দৈতা। শুন্ছি তা'বা 

অমরানতী একরকম দখল করে' বসে আছে । আর 

ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার কাছে চম্পট দিয়েছেন । 
চর্থ বক। দৌড়ত ভার চিরাভান্ত। হায়! এমন স্থন্দর অমরা, 

আল অনাথ! । 

৫ম যক। আমাদের অবস্থাও শীপ্রই সমান শোচনীয় হবে। ভাব 

কনে চিনা কর্চে হবে না। 

[নিক্ষান্ত। | 

সপ্তম দৃশ্য। 

স্থান__ রাজার বাগানবাটি। কাল-রানি। বিধু, নিধিরান, 

হারাধন, নালমণি, বিগ্ভানিপি দণ্ডায়মান ও রাজা 

উপরই, সমুথে সুনার বোতল ও গ্রাম 

ইতাদি। 

নবাহিনগণ ও বিদ্যানিধির গীত। 

আমর পাচট এয়ার-- 

আমরা পাচটি এয়ার দাদা, আমর! পাঁচটি এয়ার। 

আমর; পা5ট সখের মাঝি ভবনিদ্ধু থেয়ার 1 

কিন্ত পার করি শুধু নোতল গেলাস আমরা পাচট একার। 

দেখ, ব্রাণ্ডি মোদের বাছা, আর গ্যাম্পেন মোদের রাগী, 

আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমর! করিনে কাহারো হানি; 

আমরা, রাখিনে কাহারও ভক্ক!, আমরা করিনে কাউরে কেয়ার, 

এ ভবম[তষ সবই করা জেনেছি অ।সর! পাঁচটি এয়ার । 



৪৬ 

ইহারা । 

গঙ্গা । 

বিধু। 

গঙ্গা । 

বিধু। 

নিধধি। 

গঙ্গা । 

হারা। 

নীল। 

কক্কি-অবতাঁর | 

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন ?-- 

পাছে, মেল] সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন । 

কেন, তুমি হলে নাক কবি হলে! সেক্ষগীয়র? 

আর সে সব কথ! কাঁজ কি বলে' ;--আমরাপীচটি এয়ার। 

কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈতো বল দেখি দাদা ?-- 

কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা! 

এ ভনারণ্োের ফেরে এমন সদ আছে কে আর? 

এ জীবনের য| সার বুঝেছি_ আমরা পাচটি এয়।র। 

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরে! নাক কেউ মান। 

আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে? দুগ্ধ, ননী, ছানা) 

শুধু লিন একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার; 

শুধু নাচিব একটু গাইৰ একটু--আমরা পাচটি এয়ার 

[পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য 

[ গঙ্গীরামের প্রবেশ | ] 

কে গো এয়ার কোথা থেকে-বল দেখি নামা 

আমার নাম গঙ্গারাষ। 

নিবাস কোন গ্রাম? 

মাবেক নিবাস 'উলো!' 

হ্যা1--উলো-! নিধিকে ) নিধি, সেকি ! 

[গঙ্গাকে | আচ্ছা! বাপু তোমার গ্রামের জেলা বল্গ 

দেখি! 

জেলা? 

নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেয়ে । 

একটা! উজ্বুক এল আবার কোথ1 থেকে, কে এ? 



সপ্তম দৃশ্য । ৪৭ 

রাজা । যাঁ"হক শুনি এখানেতে মশয়ের কি কাজ আছে ? 

গঙ্গা । [বিয়া] এলাম আমি হে,হেরাজা বিমলেন্ত্রের কাছে 

পরাজা। কেন মশ'য় আমি কোন দোষ ত করিনি-_ 

বিদা। স্বগতঃ এ দেখৃছি সেই ত্রাঙ্গভ্রাতা--এরে বেশ চিনি 

'গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়! বপিয়। মদ্যপান | 

বাছা । কি চান শীঘৃঘির বলে? ফেলুন। কাণ পেতে আছি: 

লীল। হা হ্যা শাঘ্ঘির সেরে ফেলুন--তা'লে আমরাও বাচি 

গঙ্গা। মহারাজার সঙ্গে-হে হে-আলাপ কর্ঠে এলাম-- 

হারা । না হর সেটা পরে হবে-এখন তবে সেলাম - 

। দ্বার দশাওন] 

গঙ্গা । [না দেখিরা, রাজাকে] হে হে কবে আসা ছোল? 

রাজ]। -হে হে দিন চারিক | উন্মনা | 

গঙ্গা । হে হেকুশল শারীরিক এবং পারিবারিক ? 

বাজা। হে হেমাজ্ঞে খুব ভাল--হে হে-তবে কি পা 

শুলের ব্যারাম এমন কি বাচি কি বাচিনা_ 

এইরকম । [ অধিকতর উন্মন! ] 

গঙ্গা |: পরিবার ?-হেঁ হে- 

বাজ।। । অধার ]-হেঁ হে তিনি ভালো; তবে-- 

তার কাল হয়েছে এই ছুই বছর হবে [সকলের হাসু 

গঙ্গা। ছেলে পিলে_ 

বাজা। [আরও অধীর; তারাও ভালো_কি বলছিলাম ছাই. 

অ--অর্থাৎ_-আমার কোন ছেলে পিলে নাই-_ 
বিধু। অর্থাত, কি রকমে বুঝবেন বুঝিয়ে না দিলে? 

হারা। তবে “অর্থাৎ” এর গানটা গাও সবাই মিলে 



৪৮ 

গঙ্গ। 

কন্ধি-অবতার | 

[ নব্যহিন্ুদিগের গীত ] 

হে বিক্রমাঁদিতা রাজার ছিল নব রত্ব ন ভাই; 
আর তানসান ছিলেন মহ! ওজ্ত।দ-_এলেন ভাহার সভায়; 
অ--অর্থাৎ আস্তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের কোর্টে, 

কিন্ত দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মাননিক মোটে। 
[কোরাস] ত! ধিনতাকি ধিনঙতা(ি ধিনতাকি ধিনভাকি,_ 

মেও এও এও | 

ধাহেরক এলেন তানমান কলিকাতায় চড়ে' রেলের গাড়ী; 
আর 'ছগলি ব্রিজ পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি; 
অ--অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল তখন হয় নি; 
আর বিক্রম দিত্যের ছিল অন্য রাজধাঁনী--উজ্জয়িনী। 
ত। ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,_মেও এও এও। 

যাহোক এলেন তাননান রাজার কাছে দেখাতে ওত্ত।দি; 
আর নিয়ে এলেন নান! বাদয--পিক়নে। ইত্যাদি 
অ--অর্থাৎ আন্তেন নিশ্চয়, কিন্ত হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি, 
যেহয়নিক তালদানের সময় 'পিয়ানো'র সৃহি। 
তাধিনত।কি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,_মেও এ ও এ ও। 

বাহোক তানসান গাইলেন এমন 'সল্লার' রাজা গেলেন ভিজে ; 
আরগাইলেন এমন দীপক, তানসান ছলে উঠলেন নিজে ;- 
অ--অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তান্সান্ উঠতেন ত্বলে' ; 
কিন্তু রাজা গেলেন দিখ্িজয়ে আর তানলান এলেন চলে । 

তা ধিনতাকি, ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,_মেও এও এও। 

হোল সেই দিন থেকে গ্রলিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য; 
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওল্তাদ করেন তাহার শ্রাদ্ধ; 

জ-_র্থাং তার গানের শ্রান্ধ--তার ত হয়ে গাছে কবে? 
জার তানসান মুসলমান, তার শ্রান্ধ কেমন করে' হবে? 
ত। ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,-সেও এও এ'ও। 

নিঙ্কান্ত। 

[ত্বখাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়।] হ্যা হা--তা-তা 

-মহারাধ আপনি যে সুন্দর লোক 



রাজা। 

গঙ্গা । 

বাজ]। 

নিধি। 

গঙ্গা | 

নিধি। 

গঙ্গা । 

নীল। 

গঙ্গা | 

বিধু। 

গঙ্গা । 

বিধু। 

সপ্তম দৃশ্টা। ৪৯ 

পাওয়া ছুষ্কর এমন একটি. বোধ হয় খুঁজে নরলোক 

আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না। 

ভাল লোকট! কিসে 

দেখলেন আমায় সেট শুনি 

তা দেখছি মিশে; 

অতি উদার লোক, নেইক অহঙ্কার লেশ ; 

আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ; 

কারু রাখেন নাক তককা__সমাজের ধার 

ধারেন নাক একরকম ;--অতি পরিফার । 

ব্রাহ্ম হন ন1, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে। 

কিন্ধ সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ি নি যে-_ 

আচ্ছ। বল দেখি ব্রাহ্ম ধন্মটাকি রকম? 

ধর্মমটা? ধর্্টটা অতি উচ্চ এবং নয় কম 

নীতি অঙ্গে--“একমেবাদ্ধিতীয়ম্”__-তা সেওয়া_ 

সেত তোমাদের হিন্দুধর্ম থেকে ই নেওয়া 

এ ত-হে ই-_হিন্দুধর্টের সারটুকুই নিয়ে-- 
তা যদ্দি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম টাম দিয়ে 

কাও মাগড দরকার কি? হিছই বল না হে 
হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ তাহে,_ 

্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক নয় ? 

দেখলেন কিলে ? 

কিসে? সব তাতেই । তফাৎ উনিশ আর বিশে। 

হিছু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়া মাটি; 

তোমরা ন! হয় পু, দিয়ে ভাষা পরিপাটি। 



৫০ কম্কি-অবতার । 

তোমরা পিতার চিরণ' ধোরে কাদ নাক ছড়ায় ? 

তাঁ"রা না হয় মাটিতে সে চরণট। গড়ায়। 

তাঁ'রা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে, 

তোমরা না হয় ভজ সেটা মনেগড়ে-নিয়ে। 

ভজ--কেউ চোখ বুঁজে, কেউ চোখ মেলি-- 

তাঃরা না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি। 

ফাটা কোথায় ? [মদপান ] 

গঙ্গা । মশায় তফাৎ আছে-- 

নিধি। | আছে 

আর একটু-তোমার পিতা ঢাল বিলাতি ছাচে। 

আর হিদুর পিতামাতা অন্তায়রূপে দেখা । 

নশল | ভোমাদের থরচ কম, আর তাদের খরচ বেশী । (মগ্তপান। 

হারা। আরও একটু তফাৎ আছে, বোল্লেন না ক দেটা। 

গঙ্গা কি প্রকার? স্বগতঃ ) এত দেখছি বাধে ভারি লেঠা। 

হারা । বোল্লেন না যে ব্রাহ্মণ ভজেন চোখ বুজে। ্ 

আর হি'দু চোখ খুলে দেবতারে পুজে। 

অথ২-যখন খিছু পুজেন ঢাক চোলে জাকিয়ে। 

আমার ব্রান্ধত্রাতা পুজ। দিচ্ছেন নাক ডাকিয়ে। 

[সকলের হান্ত।] 

গঙ্গা । না তা আপনারা যদি করেন তামানা 5 

নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলা ও খাসা; 

সৌজ। ধশ্ম-কাঁরেো মনে দিও নাক কষ্ট) 

কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্প্-- 



সপ্তম দৃশ্য । ৫১ 

ঈশ্বর ভালো কিম্বা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ, 

এ সব ভেবে কেন মিছে ক্ষিধে বাড়াও দ্বিগুণ? 

গরম গরম ফুল্্কো! লুচি খাও গাসের আলোয়; 

ঘদি সঙ্গে থাকে মুরগীর কারি, আরো ভালই। 

মজাফরপুবি লিছু, পাকা আব বোম্বাই, 

ভাল খাজা! কাটাল, আর মর্ত্যমান রম্থায়। 

রাতে মিলে দশ জনে খাও টপাটপৃ-- 

রো আর কাটলেট, টু আর চপ্) 

মেজাজ হবে ঠাণ্ডা, দেহে হবে শক্ষি) 

আর ঈশরে বাড়বে বৈকম্বেনাক ভক্কি) 

আর বেড়ে ঘাবে তোমার পরমাযু ছোট; 

কেন মাথা ঘামাও ভায়া-যাও এখন-9ঠ- 

(কন তর্ক কর বাবা, খাবে এক গেলাম? 

খাবেত খাও নইলে উঠে যাও গার্ড কেলাস' 

আমাদের আমোদের উপর কোরো নাক 

1750১55, বাবা যি আইনের ভয় রাখ; 

করে, দেন ৪৪৮ ধারায় নালিশ-_- 

তখন শোবার জন্য পাবে একটু শক্ত বালিশ । 

হারা। , এক গেলাস মগ্ভ দিয়া ' নেও--খাও। 

গঙ্গা । কি ও? 

হারা । বাবা বুদ্ধি কর পালিশ । 

কেন তর্ক কর, বাবা, টক করে গিলে ফেল 

আর আমাদের সঙ্গে ফকু করে মিলে ফেল। 
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এ স“সারের সার হচ্ছে পরের উপকার, 
তাই করে' দিচ্ছি তোমায় ভবসিন্ধু পার। 
নে৩--এস-[ মদ্য প্রদান ] 

গগা। [ ধার্দিকভাঁবে ; আচ্ছ। কিইবা! হবে একটু খেলে, 

দেখাই যাক না ধেকি রকম গেলা লইয়া পান ? 

চারা । এই নক্ষি ছেলে। 

এখন একটা গান ধর-গাঁও-_কর্তীভজা হয়, 

বানা থিয়েটরের গান জানো? 

1 গঙ্গারাম উক্ত গান অনভিজ্ঞতা 'গ্রকাঁশক ঘাড নাড়িলেন 
ভালো, না জানে! 

নাই জানো _ পাঁচালি ?-যাতা ?- বাবা বেয়াল বাজান 

শোন যদি মতির দলের, বলবে “বাঃ বাঁঃ আ মরি । 

মরিরে 1”  কগে বেহালার সুর অন্রকরণ করিতে করিতে 

রিক্তৃহন্থে বেহালা বাজান আন্ুকরণ 1 

বিচ্য। | [ মদালস স্বরে । বেচে থাক--গুনে যেন না মরি; 

হারা । সততা কথা বল্তে কি আঃ-কিবে যাত্রা মন্তির ? 

--আহা সেই গানটা জীনে। ?-- 

[স্ব করিয়া) “হে গতি অগতির'-- 

একটা তুমি গাঁওন! হে, গঙ্গারাম ভাই-_ 
গঙ্গা । কি গাইব?! চিন্তা? ভাল, একটা আম্মা বিষয় গাই 

[সুর করণ ] 

বিধু। ওকি হচ্ছে গঙ্গারাম? ও যে__না গঙ্গা না রাম__ 

নিধি । গাঁনা একট! ভাই, আমরা করি একটু আরাম । 

হারা । পড় বাবা গঙ্গারাম- গঙ্গারাম পড় চুমকুড়ি। 
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কৃষ্ণ কৃষণ রাম রাম !_গঙ্গারাম__পড় [ চুমকুড়ি] 
বিদ্যা | [উঠিয়া ) গঙ্গারাম_ আমার প্রংণের গঙ্গ(রাম--এস, 

এস ভায় ০ [উচ্চতর স্বরে] উড়ি 

[ উড়িতে উদ্ভত ] প্রাণকান্ত মেসো 

বলেছিল “থেয়ো! না ক মদ, ঘদি টলো”-- 

গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্ছ-যাই বলো, 

টল্ছ $--নয় বনি আমি স্বর্গ রি পাতাল, 

টি 

হোকেছ আর খেয়ো না! দেখ শোন রি ট 
২৫ ট/*তে টউপিতে। আমি থাই বটে, কিন্ত কদাপি না টলি। 

আমি সাতাল হই নি)--দেখ দাড়াই এক পালে; 

| এক পা ভুলিয়া দণ্ডায়মান ] 

দুপা ভুলেও পারি)! তৎচেষ্টা ও পতন ] 

এ পড়ে গিইছি ভুলে, 

হেসন। ক; ফের দাড়াই ! পুনঃ তং চেষ্টা ও পতন: 

এযা একি রকম 

৷ উঠিয়া? পশ্চাস্থাগটা দেখছি এবার হয়েছে বেশ জখম ? 

তা পাযা হক্_-মাথ ঠিক-দেখ বাপধন--নস্ব? 

আন ভট্টিকাব্য সব করে দেব অধয়। 

তুমি পার ?--বোধ হয় না;-কর দেখি ভাই .. 

পনিরাকরিষু। বণিযু? [ গঙ্গারাম অক্ষমতা প্রকাশক 

ঘাড় নাড়িলেন ; তা না পার নাই-ই _ 

তাই তবাপু পাননি পড় বিগ্তে-একি যে সে 

ণঙ্গারাম ভায়া তোমার নাকি ত বেশ হে। 
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একটু টেনে দেই [গঙ্গারামের নাপিকা আকর্ষণ ) 
গঙ্গা। বাপ্রে মলাম [চীৎকার ] 

খি্চা।। [ তন্ত্রাজড়িত স্বরে] মরে কে বার_- 

কি চীং্কার--গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায় 

থেয়েছ; আর থেওয়ো নালযাও, শোও গে বাও-- 

হার] । কিন্বা যদি ভাল চাঁও--একটা গান গাও । 

গঙ্গ। | ! শিরুপায় ভাবে! আপনারাগা'ন আমি যোগ দেব'খনি । 

হারা । আচ্ছা তাই-ই সই! অন্ত সকলকে] গাও-ধর নীলমনি। 

[সুর করিয়! শেমে গীত ধরিলেন ] 

--এ কি হেরি সন্দনাশ। 

রাম তুই হবি বলবস--এ কি হেরি সর্বনাশ । 

ভোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ-আমার ফ্রব এ বিশ্বাস। একি [(ইভাদি, 

যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীত। লক্ষণে, 

ভালে! এক জোড় পাশা আর এ (ওরে) ভালে! দুজোড় তাম। একি 

[ইত্যাদি | 

ওরে, আমি যদি ভুই হইতাম, পোর্টমাটটর ভিতরে নিতাম 

বঙ্ধিমের খানক হক (ওরে) ভালে! উপন্তাম। একি [ ইতাদি ] 

হারা । গাও না সঞ্গে -ওঠ না সব গনঙ্গারামকে। ওঠ না হে ভাই। 

মকলে। ! উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে ] 
রাম তুমি হবি বনষাস, একি [ইত্যাদি ] 

হারা | ও রাম, দেখিস তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে, 

আর রোজ রোজ সন্ধা! হলে ( ওরে) দুই এক ডোজ থাস। 

সকলে-_- একি [ইত্যাদি] 

[ পটক্ষেপ] 



অন্টম দৃশ্য | 

স্তন সুন্দরবন । কাল--দিপ্রহর। বুক্গতলে বানর 

ও বানবীগণ সমবেত । 

[শীত] 

(কথ! গেল হায়, কোথা গেল হায়_সভাচারসেভাতিরে। 

ব্প্ু ভারতে অদা নিবিড় বর্বরতার রাতি রে। 

ন'ুন ন! ক কেউ এখন-পুঝছ,- সনাতন, হন্দর, ও পুজা 

(বাকি বিশেষণ রহিল উহা) সভা বানর জাতারে। 

স্লে ন! শানে নবা হিন্দু, বিশ্বান মর ত এক নিন্দ; 

ছ!চড না ক দুটে। রস্তাও আর বানর জাতির খাতিরে। 

কাথা পেকে আব মিলিবে রস্ভ।? পোয়ে ফেলে মনই সাহেব শশা 

_-ঘত বন্দর ও নিক্বপ্না সব বানর বিল।তি রে। 

আমর চাদের পুরুধ আদ্য; ভারা তখানেই মোতদর খাদা, 

জীবিত বাপের শ্রাদ্ধ করাটা_শুদ্ধ একটু নৃতন; 

পুত্র কাছে ধেহারিবেবুদ্ধ পিতা, এ কথা শাস্ত্র সিদ্ধ; 

কিন্তু কিছু অশান্্রীয় ঠেকে বাপকে ধরিয়া জুতোন ! 

সঙ্গে গুলিটা আস্টা খাওয়াটা, ল্লীহাটা আস্ট। ফাটিয়! বওয়।টা 

নৈত্যিক হলে কিছু অন্গবিধ! হইবে জীবন ধারণ । 

এ নব এখন ত আঅনিবার্যা, আমাদের তবে এপন কার্ধা 

(আর কিছু না বাড়ক) পৃষ্ঠের হজম শক্তি বাড়ান। 

কোরাস্। উপায় কে আর উপায় কিরে-উপায় কে উপায় কফি, 

উপাঁয় কি আর উপায় কে আর, উপায় নেই রে ভাই-- 

নেই--এই--এই--এই আর-র্-র-র-উপায়। 

1 নিঙ্কান্ত ] 
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নবম দৃশ্য | 

স্ান-মরদান। কাল-বিকাল। গোঁড়া হিন্দুগণ ও পঞ্ডিতগণ 

কেন্দ্রেস্থিত। চারি দিকে মহতী জনতা ভূতনাখের 

লিখিত বতুতা শ্রবণ করিতেছে ।] 

বুতনাথ। আধ্যঞ্খধিগণ-ছিলেন আর্য খষি ধারা 

বল প্রাণের ভ্রাতগণ কি ন। জান্তেন তারা? 

ধরণী যে মহী; তুড়াগ নদী; আকাশ ব্যোম; 

নক্ষত্র যেতারা; স্র্্য রবি; চন্দ্র সোম) 

সবই জান্তেন--সবই এই হিন্দুশান্ত্রে পাবে) 

--এই অনাদূত- তোমার নিজের শান্ত্রেই পাবে! 
শ্তাম। সাবাস্-_সাবাস্! 

রাধা । বেশ বাঃ! 

চূড়া । [ সহর্ষে বারস্বার নস্ত লইয়া] সাধু! সাঁধু। 

বিগ্যা' । | উচ্চস্বরে ) বলিহারি! ( জনান্তিকে ] আর এক ছিলম 

টেনে নেও যাছু। 

ভঁত। ইংরেজরা কি জানে যে ছিল না এ দেশ? 

টেলিগ্রাফ ? রেল? ট্টামার ? জলের কল? গ্যাস ? 

ম্প্িঙের গাড়ি? ঘড়ি? ফনোগ্রাফ ? টেলিস্কোপ ? 

সবই ছিল--য়লেচ্ছগণ করেছে সব লোপ। 

১ম শ্রোতা । এ গুলোই লোপ কল্পে !-_আর দিলে রেখে 
গরুর গাড়ি, চরফা, ঘানি, কপিকল, আর টেকি । 

ভূত। [বিরক্ত হইয়া আঃ ধর নাই ছিল। হিন্দুধর্শের কাঁছে কি 

এরা লাগে ?-এ গুলোয় আধ্যাম্মিকতার আছে কি? 
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এগুলি ইংরেজের কৌশল, ইংরেজের ফিকির, 

শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যাঁটিকির। 

| ও যে আমি বল্ব হে ভূতনাথকে টানিতে লাগিলেন ! 

--বস না হে ছাই 

আমাকেও একটু খানি বল্তে দিও দিও ভাই । 

আরো! বলি, দেশী ময়লা অন্ধকারও ভালো _ 

এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো । 

| অনিচ্ছায় উপবেশন ] 

ঠাম। ওঃ কি ভাষা! [সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন: 
বাধা । কি তেজ!  সবেগে দুহাতে মস্তক কণয়ন ] 

মম শ্রোতা। : ৯ম শ্রোতাকে জনান্তিকে ] না, কথাগুলো হিক। 

»ডা। : সোল্লাসে ! গভীর গভীর, [ নশ্ত গ্রহণ] 

চতি। চমংকার । নস্ত গ্রহণ] 

ণচম্পতি। অলৌকিক । 

১ইরানন। [উঠিয়া ] হিন্দুধর্ম আধ্যাম্মিক যা অন্য ধর্ম নহে, 

চুরি করা দোষ কি আর কোন শান্ত্রেকছে? 

দবেষ, হিংসা ছেড়ে উচিত দয়, ধর্ম শেখা, 

এ সব আর্ধ্য খধিগণই বুঝেছিলেন একা; 

সতীত্ব যে ধর্ম শুধু-_হিন্দুশান্ত্রেই লেখ! । 
[করতালি ও জলপান 

ই'রেজ আমিষাশী স্েচ্ছ ? আর্ধ্যর্ষিদের কাষ, 
তান্্রের আধ্যাত্মিকতা কি বুরিবে ইংরাজ ? 

ভাইগণ তোমরা যাঁজ্ঞবন্ধ, কপিল, খনা, জানক; 

মনু, ব্যাস, দুর্গাবনী-_এ'দের কথা জান কি? 

চার! স্ঞ 

2১৮3 ?ঞ 
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ন|] ভাই তোমরা ইংরাজজ্ঞ--তোমর সবাই জান বেকনও 

মিল্, মিপ্টন, আর্ধ্যর্ধিদের পুরাণ কথা মানিবে কেন! 

২য় শ্রোতা । ভারি বল্ছে। 

শিরোমণি । [তাহাকে জনান্তিকে ] ইতিহাসে এ'র খুব দুষ্টি। 

২য় শ্রোতা । না না লাগ্ছে ই'রেজদের গাল'গুলোই মিষ্টি । 

৩য় শ্রোতা । সত্যি-ভারি পাঞ্জি জাত। তাদের এক তাড়ায় 

আপিষে ঘামিয়ে দেয়, যেন ভূত ঝাড়ায়! 

চতু। গুটকত নব্যহিন্দু ছুরাচার আজ 

ভাঙ্গিতে উদ্ভত এই পবিত্র মমাজ। 

ভাই-_ছাঁড় গ্নেচ্ছাচার ও মুর্গী পেয়াজ ঘটা _ 

পর কচু, কলা, শাগ-হদ্দ না হয় পাটা । 

দর্গ শোভা। আর মাঝে মাঝে মিছ বানাঙ্গনার ঝাঁটা। 

শিরো!। | কুপিত হইয়া! কে তুই? 

ধর্গ শোতা। আমি যে হই সেহই-এঃ যেন মহারাজ, 

_মু্গীই যদি ছাড়ব ত জীবনে কি কাজ। 

শিরো। মুরগী এতই মধুর ? 
ধর্ঘ শ্রোতা । মুখ খিচাইয়া ? তোমার কচুর চেয়ে ভালে! 

অন্য শ্রোতারা । শত শুণে ভালো, হাজার, লক্ষ গুণে ভালো। 

১ম শ্রোতা । হিন্দুরানির প্রশংনাতে খুব রাঞ্জি আছি; 

কিন্ত মুর্গী -আঃ- মুরগী ছাড়লে কি বাচি। 

চতু। ওহে শোন সেটানয় যে আধ্যান্মিক আহার । 

৪র্থ শ্রোতা । ছুৎ [ চলিয়া যাইল ] 

চতু। আধ্যাম্মিকতাই যে হিন্দুধর্মের বাহার। 
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২র শ্রোতা । বাহার নিয়ে ধুয়ে ধাওগে*-চল সব চল 

অন্য সকলে । বোঝা গেছে বৃদ্ধ বেশ্তার তপন্বীর দল ও । 

| শোতাদিগের গ্রস্তান। 

শরো। : হতাশ ভাবে] 

না এ মিছামিছি---ওহে মুরগী চালিয়ে নেও ছে। 

ঢড়া। ! দীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলিয়া) 
হা হতোম্মি!-স্মৃতিরত্ব নশ্র্দানট। দেও হে। 

শিরো। তবে শান্ত এই রকম খাড়া করা যাক্ 

যে মুর্গীকে হাস বলে" ষার খুসী থাক্। 

মকলে। [ স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে ) ঠিক ঠিকৃ। 

শিরো । আর মুরগীর ডিম_কেউ তারে 

হাসের ডিম বলে? থেতে চায় খেতে পারে। 

বিগ্কা । ( সহযে ] বাঃ ৰাঃ! আর বাকিগুলো ? 

'শরো। [ একটু চিন্তা করিয়া) গো আর শৃয়র 

| বোধ হয় খাওয়া! যেতে পারে দিয়ে ঘরের ছয়োর) 

কিন্বা হোটেলেতে বমে'_ মার্ক ও পুরাণেও 

এইরূপই লেখে ? মন্ুদংহিতার এক স্থানে ও 

এ বিধান আছে। 

বিদ্ভ! | | স্বীয় ওষ্ট লেহন করিতে করিতে ] 

কের়াবাৎ! কি শাস্ত্জ্ঞান । আঃ 

গ্ায়। কি ধীশক্তি। 

চড়া । কি গভীর গবেষণা । [ নস্তগ্রহণ ] 

অন্ত সকলে। বাঃ! 

শিরো। আপাততঃ বিলেতফের্ত। ব্রাহ্ম ফ্রাঙ্ধ হ'ল 
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একঘরে । বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল। 

স্বতি। কিন্তু সে গুড়েও বালি! এ দিকেও ছু্যোগ ; 

গুনি, রাজ! কচ্ছেন, এবার বিলেত যাবার উদ্যোগ | 

পণ্ডিতের সকলে । মেকি? সত্যি নাকি ?--[বিগ্কানিধিকে 

বিদ্ভা । না না [স্থৃতিরত্রকে ) তামাসা বোষ না? 

হরি। না সে তামাসা নয় বড়__আমারও তাই শোন|। 

ভূত। সতানাকি? হ্যা!!! ওঃ! শেষে কিনা! বিলেত ! 

হাম। চিন নয়, রঙ্গ নর, কাবুল নয়__বিলে-_ এত, !! 

রাধা । তাও রেপেও নয়_-জাহাজে চড়ে-বি-লে-এত,!! 

চতু। হা ব্যাস-_-হ] মন্থর--ও২ দয়াময় হরি। 

| উন্মন্তের স্তায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন। ) 

ভূত। হে বন্ধে দ্বিধা হও আমি প্রবেশ করি। 

[পতন ও মুচ্ছ!। 

হরি, শ্তাম ও রাধা । হ1 হ1 ভূতনাঁথ মুচ্ছায়--ধরুন ওকে ধরন, 

ধরাধরি করিয়। তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। ] 

বিগ্তা। ( পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে যেন ভূতনাথের মাদ' 

ধরিতেছেন এইরূপে] আহা হা হাদেখি_ দেখি-- 

| পঞ্ডিতদিগকে ] পরুন মশায় মরন । 

( নিজ্বান্ত ] 



দশম দৃশ্য । 

স্থান -বরক্ষ।লয় | উচ্চে দূরে নির্কর প্রপাত। কাল-প্রভাত। 
ব্রহ্ম! চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন। সরন্বতীর 

ঈাড়াইয়! বেহাল! বাজ্জাইয়া গীত।] 
হে ম্ধাংশু, কেন পংশ বদন তোমার? 

বিষাদের রেখ! কেন ব। আননে? 

নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়, 

ও মুখ প্রফ্ন নহে সে কিরণে। 

ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষ গ্রাণে 

পড়িছ চলিয়া পশ্চিম প্রাজনে। 

এই ছিলে হাপি হাদি ঢালি কর সুধারাশি 

ভ।দি নীলারে শত তারা সনে; 

লুকালে। সে তারা মন, অন্তমিত সে গৌরব, 

, আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে। 

বদ্ধ । সরস্বতি, তুমি এখন বীণা ছেড়ে আবার বেহালা ধন্লে 

কেন? 

সবস্বতি। এখনকার “ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা | মেয়েদের বেহালা 

বাজান লোকে ভারি পছন্দ কচ্ছে। 

ধক্ধা। কিন্ত, আমার কাছে মেয়েদের বেহাল! বাজানোর দৃশাটা 
মনোরম বোধ হয় না। কি একট! অদ্ভূত পদার্থকে 
নাকের নীচে ব! হাত দিয়ে ধরে? ডান হাত দিয়ে এক 

গাছ ছড়ি নাড়ার চেয়ে, বীণায় ছেলে স্বর্ববলয়নিকণসছ 

বামহাতের অঙ্কুলিগুলি বুণারত ভারের উপর ঈষৎ বক্রভাবে 
সঞ্চালন দেখৃতে বেশী ভাল বোধ হয়: 'তাহাতে শরীরের 

ও হাতের মাধুর্য যেন বেশী ০ রে? তোলে। 
তি ১৫. 
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সর। কিন্ক ফ্যাসন, মাফিক চল্তে হবে ত। 

রঙ্গা। তাও বটে ।-তাদেযা হো"ক তুমি এখন একটা ছাক। 

ভৈরবী গাও দেখি। 

সর। ভা পারবে না। এখন শুদ্ধ রাগ রাগিণী গাওয়া 'ফ্যান' 

নয়। মিশ ভৈরবী বলেন ত একটা গা'ই। 

বক্গা। : চটিয়া] তবে এখন কি খিচুড়ি ফ্যাঘন্ হয়েছে ? 

আচ্ছা! না হয় মিশ্রই গাও । 

সর। : বেহালার কান.মোচড়াইতে আরস্ত করিলেন । ] 

বঙ্গা। একট! চার বিষয় গান জানো ? 

মর। তা আবরজানিনে। 

বঙ্গা। তবে তাই গাও। 

[ বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান ] 

বিভব মঞ্পদ ধন নাহি চাই, যশ মন চাহি না: 

শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা” চা। 

তার সঙ্গে দুখান সরভাজ! থাকে আপত্তিকর নয়তা, 

শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাকে প্রাতে এক প্যালা চা। 

[| ভান, যাহাতে বরঙ্গ। যৌগ দিলেন ] চা চা-চ1--প্রাতে এক প্যাল। চা 

শ্যাস্পেন, ক্লারেট পোর্ট সোরি আর খাও যার খুনী যা; 

শুধু কেড়ে কুড়ে নিও ন! আমার গ্রাতে এক প/ালা চা। 

অনার সংসার ফেবা বলকার-_ দারা হত বাপমা; 

অন।র জগতে যাহ! কিছু নার--প্রাতে এক পাল! চ1। 

। পুর্ধাবৎ তান ) ছা-চ1--চা-প্রাতে এক প্যাল! চা। 

বন্ধা। [ মুগ্ধ হইয়া) বাঃ চমৎকার । এটি বড় চমতকার গান। 

[ তান করিয়া | চা--চ1--চ1--আছহা। 

[ সমূব্যস্তে ইন্জের প্রবেশ। 



বঙ্গা। কি হে ইন্্,কি মনে করে? এত ব্যস্ত কেন 
ইন্দ। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে ] প্রতে! আজ মহা পর্ধপদ ! 
আমাকে সবর্ণচ্যুত কর্তে চায়। 

রঙ্ধা। আবার দৈত্যরা এসেছে বুঝি। কেন তোমার বজ্র সহায় 

আছে ত। 

ইন্দ। এ সব দৈতা বজে নিরস্ত হ'বার নয় শুস্ভে পাই। 

বন্ধা। দৈতারা স্বর্গ আক্রমণ করেছে বুঝি । 

ইন্দ্ব। না, কর্ন্বে বলেছে। 

রন্ধা। তাতেই তুমি পাপিয়েছ ? তুমি তা হলে ত দেখছি ভারি 

বীর। [হাস্ত। 

হগ্গ। আজ্ঞে না। আমার দেবতারাও বিদ্বোহ করেছে এব; 

মামাকে পরে' বেশ ছু ঘা দিয়ে দিয়েছে আর বজও চম্পট । 

পঙ্গা। [মান্ডর্দযে । বল কি! সরদ্ষতি আর এক “কপ্ঠ চ 

ঢাল ত। 1 সরস্বতী তাহাই করিলেন ] 

ইন্দ্র । আর এই দৈত্যরা আমাকে মান! দূরে থাকুক, আপনা. 

কেও মান্তে চাচ্ছে না। বল্ছে ঘে আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ 

খবিদিগের মন্তিদ্ধে | 

বন্ধা। সেকি! চাপান] 

' শ্তলা মনন! আদি মর্ঘ্য দেব-দেবীগণের প্রবেশ । ] 

শতলা। [দুর হইতে সাগরাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ত্রাঙ্মন ধরা 

তলে আমাদের পরমায় শেষ হয়েছে । আমাদের সেখানে 

আর কেউ মানছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি । 

[ ক্রন্দন | 

রন্ধা। নে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি। 
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মনদা। দেশে এত রকম “প্যাথি, স্থষ্টি হয়েছে ষে, সব মানুষ গুলো 

তা”রাই মেরে ফেলে; আমাদের পুজা দিবার জন্ত আর 

কেউ রৈল না। [ক্রন্দন ) এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 

পেগেই লোকে আমাদের ছুট কোরে দিচ্ছে। 

রক্ধা। । বিষ্ময়াভিভূত ] বল কি! 

| যক্ষ ও ঘক্ষবালাঁদের প্রবেশ ] 

১ম বক্ষ । [যথারীতি প্রণাম, করিয়া] প্রজাপতে ! আমরা 

অন্নুর কর্তৃক রাজা হইতে প্রতাড়িত। 

এক্সা। সেকি! (চা-পান ] যক্ষরাজ কোথায়? 

২য় যক্ষ। তিনি অস্থুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অস্থুরেরা তাহাকে 

ফাঁসিকাষ্ে লম্বমান কর্বার অস্ুবিধাকর প্রস্তাবক রেছে। 

বঙ্ধা। বলকি? 

[বানর ও বানরীগণের প্রবেশ ] 

১ম বানর। 1 যপারীতি প্রণামাদি করিয়া) প্রভো! ধরাতলে 

চিরপূজা বানরজাতি আজ তাহাদের বশোডূত ইংরাঞ 

জাতি কতৃক পরাজিত, পরাভূত, ও গুলাক্কৃত। একটা ঘা 

ছোক্ ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম । 

( বস্থুমতীর প্রবেশ ] 

বন্থ। : যথা রীতি প্রণাম করিদ্বা) চতুর্শখ, আমি আর 

পাপের ভার সইতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর অরাজ. 

কতা তা'র উপর বাকিও পালিয়েছে । আমি একা আর 

কত সইব। 

বঙ্গা। সেকি বন্থুমতি। 

বন্ু। হা গ্রতো, মামি ইন্দ্রদেবের কছে গিক়াছিলাম ত তিনি 
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নিজেই রাজ্য হতে প্রতাড়িত। [ইন্দ্রকে দেখিল] এই 

যেতিনিও এখানে । 

পন্ধা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্ব- 

কর্মাকে | [ এক জনের বহির্গমন ] 

রঙ্গা। এ'যা হোল কি! চাপান ] সরস্বতি এবার চাণ্টা একটু 

তেত হয়ে গিয়েছে। 

নর। দেখি [ব্ক্ষার কপ্!হইতে একটু পান করিয়া] হা 

(21010102010 হ'য়ে গিয়েছে ; আর খাবেন না। 

কক্ছিপুরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধার 

পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে 

বিশ্বকন্মীর প্রবেশ । ] 

বঙ্গা। বিশ্বকর্মা, ধরাতলে এখন কলিকালের কোন্ ভাগ ? 

বিশ্ব। [গম্ভীর স্বরে, পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া; এখন কলি- 

কালের শেষভাগ । 

বঙ্গা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পুরাণ গেকে 

| পড় দেখি। র 

বিশ্ব। [ পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে; কলিকালের 

শেবভাগে নব্যহিন্দু নামক এক ওকার মনম্যভীব হন্ম 

গ্রহণ করিবে । তাহারা বাক্যে অপরিমিত ব্লশালী ও 

কার্য্যে অচিস্তিতপূর্বব্ূপে পৃষ্টপ্রদর্শক হইবে । তাহারা 
ইংরাজী পড়িবে; তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক 

পরিবে ; কদাচিৎ গোপনে ইতরাী খান থাইবে ) অন্ধ 

ই্রাজি কহিবে? ও বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় ই“রাজকে 

অক্তম্র, উপাদেয় গালি দিবে! মসীমুদ্ধে কেহ তাহাদের 

| 



কন্কি-অবভাঁর | 

সমকক্ষ হইবে না ও বাক্যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে। 

“হিন্দুধর্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়] “ব্াহ্মনাম- 

ধারী কতিপয় যুবক হহিন্দু'নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনা 

দিগকে গৌরবান্িত মনে করিবে) এবং তাহাদিগের 
মনে মনে এপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন 

ধর্মুপ্রচার করিবার কন্ঠ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

“বিলেতফের্ডী” নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে। 

তাহারা ভিতরে সাহস প্রস্থতি সদগণ ও বাহিরে বণ ভিন্ন 

অন্য সব বিষয়ে সাহেবদিগের যোল আন মানার অনুবন্থ' 

হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয় 

বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হাটু কোট পরিরা আহ 

বিশেষত্ব অনুভব করিবে । তাণ্বল চক্বণ, গুড় গুড়িতে 

ধূমপান, গুরুজনকে গ্রণাম--এক কথায় সমস্ত দেশীয় 

রীতি নাভির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণী জন্মিবে !. 

তাহার! মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে) এবং 

কেবল 'কুলি' মশ্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গলা বা. 

হিন্দী কহিতে সক্ষম হুইবে। তাহার ইংরাজি “স্ল্যাং 

(51211) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজি 

সুর শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে । হুইস্কি 
থাইবে, এব' পদন্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া 

চুকোট্ টানিবে। 
“ব্রাঙ্গণ পরগিতগণ শাস্বচর্চা ছাড়িয়। দিয়া দলাদলি 

লইয়া ব্যস্ত থাকিবে; এবং নীতি ও ধর্ম অপেক্ষা থাস্ে 

ও ভ্রমণে অধিক মনোষোগ দিবে-অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি, 
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নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষ! শ্নেচ্ছ আহার ও শ্নেচ্ছ-দেশভ্রমণ 

অধিক অশাস্ত্ীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে । শিক্ষিত শৃদ্র 
তাহাদ্দিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না; ও তাহারাঁও 

তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-বান্ষণত্ব গ্রতি- 

পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। 

“জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে-_হিন্দুধর্মের প্রাধান্ত 
ও ইংরাঁজের মূর্থত্ব, জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে; 
ও নব্য সম্প্রদায়কে সত্য ও অসভ্য ছুই প্রকার গালিই 

অকার্পণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম হইবে 'গোৌঁড়া?। 

ইহার টিকি রাঁখিবে, ও কুকুটভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। 
“্র্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবিশ্বাদ 

জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মর্ত্য-দেবদেবী উদ্ভূত হইয়া 
নিরক্ষর অপগণ্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় স্বরূগ হইবে। 
ক্রমে সর্ব দেবদেবীতে অবিশ্বা জন্মিবে। এবং জগতে 

স্বার্থপুজ। প্রধান পুজা বলিয়া গণা হইবে । 

ক্রমে সমাজে সর্ব প্রকার খাদ্য চলিবে ; ও বাজ! 

মহারাজীরা বিলাত যাইতে আরম ০: তখন খিলাত- 
ফাত্রা আর দৃষ্য বলিয়া গণ্য হইবে নং. (ব4+7বাহ সমাজে 
চলিবে ; বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উন "হানে: হিন্দু 

সমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের এ রঃ 2 

বঙ্ধ। । ধরাতলে সমাজ এখন এই রকম হয়ে লা বি? 

সকলে। আজ্ঞা ঠাঠিক এ রকম হয়েছে। 

প্রঙ্গা। বোবা! গেছে? কলিকাল পূর্ণ হয়েছে হাদি বাচ্ছি_ 
৭ 



৬৮ কন্ধি-অবতার। 

বিষ্ুকে কহ্কিঅবতার হ'ভে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা! 

নির্ভয়ে বাড়ী যাও। [ত্রঙ্ধার প্রস্থান ] 

| ক্রমে সরম্বতী ভিন্ন অন্ত মকলের সোল্লাসে প্রস্থান । ] 

[ সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত ] 

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোদের সিধকাটি? 

ছিন্ন তরুর মূলে হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি? 

বিষে জর জর প্রাণে কেন হানিস্ বিষ বাথে? 

পাপের বন্মাতর! দেশে আনিস্ নরক খাল কাঁটি? 

কেন শীর্ণ মলিন ছুথে মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?-- 

দু'দিন গেলে দিস্রে ফেলে--পুরাস্ প্রাণের আকাজঙ্ষাটি। 

[ যবনিক! পতন | ] 



দ্বিতীয় অভিনয় । 

প্রথম দৃশ্য | 

। স্থান-নবরচিত কক্বীদেবের বিচিত্র আদালত। কাল 

প্রহর বেলা। বিরাট জনতা। সন্মুথে 

টেড়াদার ও ঘোষণাকারী। ] 

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে 

কন্বীদেব অবতীর্ণ হয়েছেন তবে ) 

সকলের তার কাছে আজ বিচার হবে) 

ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তত হও তবে ;__ 

চুপ করে বসে” থাক, করো না ক গোল) 

সকলেরই ডাক হবে-_[ টেঁড়াদারকে ] 

বাজ রে ভাই ঢোল। 

[ দামামা ধ্বনি | ] 

যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট, 

করেছেন ধা'র! হিন্দুসমাজ বিভ্রাট, 

দেবেন তাদের সাজ1 দেব কল্ধী সম্রাট, 

-_রাজার উপর রাজ! ধিনি, লাটের উপর লাট। 

নয়ক এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল, 
এবার শান্তি শূল বাবা__[ টেঁড়াদারকে ] 

বাজ! রে ভাই ঢোল। 

[ দামামা ধ্বনি ] 



৭০ কন্কি-অবতার ৷ 

বিলেতফের্ চয়। দেখ্বে কি হয়) 
বড় প1 ফাক করে, দাড়িয়ে চুরোট্ খাওয়া নয় 
চোখ বুজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়। 

নব্যহিন্দু-_নুকিয়ে খাওয়। কত দিন সয়? 

দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল-_ 

নেও এবার ঠেলা নব টেড়াদারকে ] 

বাঁজ। রে ভাই ঢোল। 

[ দামামা ধ্বনি] 

গোঁড়া হিন্দুরাই হাঁস্ছ কি ছাই! 

ছেলে বেলার খাদ্য বুঝি মনে নাই ভাই ? 
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাই, 

শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই-_ 

হাজার নাঁড় টিকি, হাজার বল হরিবোল, 
রক্ষা নাই কোন দিকে--[ টেঁড়াদারকে ] 

বাজারে ভাই ঢোল। 

[ দামাম| ধ্বনি ।] 

এই বঙ্গদেশি আজ হবে পেষ; 
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলোযোগ বেশ ) 

তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ; 

তাই এসেছেন কববী-_ত্রহ্মারই আদেশ-_ 
এ শোন কল্বীদেবের আগমনের রোল) 

নিজের নিজের পথ দেখ-__[ চেড়াদারকে ] 

বাজ! রে ভাই ঢোল। 

[ দামামা ধ্বনি? ও উভয়ের প্রস্থান। ] 



দ্বিতীয় দৃশ্য। 
[স্থান--ময়দানে বিরাট তান্ুর অভ্যান্তর | কাল--প্রভাত। 

সিংহাপনারূঢ় কক্কিদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অন্নচরবর্গ | 

মন্ত্রী বৃহস্পতি, কন্ধিদেবের দক্ষিণ পারে 

আমীন। সম্মুখে অভিষোগী ধর্ম 

দগ্ডাঁয়মান। 

কন্ধি। [গম্ভীর শ্বরে ]-- 

হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্ত প্রধান দোষী কে কে? 

তাদের দেখা যাক্ নিয়ে এস একে একে । 

ধর্ম । [ করযোঁড়ে ] সমাজ ভাঙ্গার জন্ত, প্রভো৷ দেব, দয়াসিছু ! 

বিলেত ফেরণ, ত্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নবাহিম্দু_- 

এই গঞ্চ সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি । 

কন্কি। আচ্ছা, নব্যহিনদুদলে বোলাও প্রহরী । 

[ প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি, 

হারাধন, ও পশ্চাতে বিস্তানিধিকে হেঁছড়াইতে ঠেঁছড়াইতে 

লইয়! প্রহরীর প্রবেশ । ] 

বিস্তা। আমায় কেন টান--আমি নবাহিন্ু নই বাবা, 

হার! । তুমি নব্যহিন্দুর বাবা, আমরা যাই হই, বাবা 
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলার্ধও নও কম) 

ফাউল থাবার রাক্ষস, আর মদ খাবার যম। 

বিস্তা। আহ! দি রাজার সঙ্গে বিলেত ষেতাঁম চলে? 

পড় তে হত না--ওর নাম কি-_-এ বিষম গোলে। 

[ নব্যহিঙ্দুরা কন্ধিদেবের সন্ুথে দীড়াইলেন।] 

ধর্ম । এরাই নব্যহিন্দু-_-ওর্ফে [৫1০:7)60 11100995 ; 



৭২ কক্কি-অবতাঁর। 

এ'র| বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভুজ, 

বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্ধে ভীন্ম, 
প্রতিজ্ঞায় ভীমন্পদ্ধী, ও কার্য্যে অদৃশ্ত | 

কাগজ এদের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এদের অমি; 

রণবাস্ত ছককারব; রক্তপাত মসী। 

এদের পরাজয় শুধু সাহেবের গালি; 

এ"দের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি । 

এদের ধর্্ম-_জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি, 

--যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি। 

এ'র| মেয়ের বিয়ের হিছু, ব্রাঙ্গ চোখ বৌজায় ) 

নান্তিক ফাউল খাবার সময়--ই'তে যা'ই বোঝায় ; 
এ'রা খান, -গৃহে ভাত, পৃজ। গৃহে পাটা, 

বন্ধুগৃহে ফাউল, এবং বেশ্াগ্রহে ঝাটা ; 
নব্য হিন্দুদলে গ্রতু করিলাম পেষ -- 

দাঁড়ি গর্ব, মুখ সর্ব, খর্ব--- 

বন্দিগণ। [ সমস্বরে ] আহা বেশ। 

বৃহস্পতি । বা এরা ত অপরূপ !--কাঁরো এক ছুট; 

কারো ধুতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ “বুট 

কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরাণ মোটে ; 

কারো সেটি অর্ধ ঢাকা দীর্ঘ চাঁয়ন! 'কোঁটে ) 

বিলাভী পিরাণ “কোট” কারো! চারু অঙ্গে; 

দেখি আবাঁর 'নেকটাই*, কাপড়ের সঙ্গে) 

কক্ষি। বা এরা ত বেশ 1--এর! শান্ত টাস্ত্র জানে? 

[বৃহস্পতিকে )- দিজ্ঞাসা কর ত এর! “কোন ধর্ধব মানে? 
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বৃহ। ভো--ভো--নবা হিন্দু--তোমরা কোন্ শাস্ত্র জানো? 

কোন্ ভাষায় কথা কও, কোন্ ধর্ম মানো ? 
বিধু। ধর্ম? হোঃ! ধর্ম! 0০০1! ধর্ম কর্ম কার? 

আজ কাল ত ধর্ম কর্ম করে বর্্কার; 

রাজমিস্ত্ি, স্থত্রধর এবং চর্দমকাঁর। 

ধর্দ?_-হোঃ!_তাই যদ্দি মান্য তবে 02170 
হুমবোল্ড, লাপ্লান্ আর ডারুইন পড়! কেন? 
জলে ফেলে দিলেই হুয়। 

বুহ। ধিক--অহো--ধিকৃ 

শতধিক্--কে তুমি ছে? 

বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক__ 
15108] 9016706এর আমি [.০$0৫1-- 

নাম বিধুভূষণ--ধর্্মর ধারি না ক ধার। 

বৃহ। ধর্ম নেই ত সমাজ থাঁকে কেমন কোরে পাগল। 
বিধু। 1176170719৮ 01116085916 (16 108880109] 5670£510 

ঢ015%1566006--এই ধর্্0)6 50151 01 

1106 066650- 

কন্কি। [হতাশভাবে বৃহ্পতির মুখের দিকে তাকাইয়| ] 

একি বলে? 

বুহ। [বিধুকে ) রাখ ছেও সব 

তুমি সমাজতঃ কি ছে? 

বিধু। সমাজতঃ 1 হিছু। 
সমাজতঃ আবার কি! 

বৃহ। বেশ! তা যদি হও বিধু। 



৭8 

বিধু। 

কন্কি-অবতাঁর। 

তবে হিন্দু ধর্মও মানো-__ 

মোটেই না।--আমার 

বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যাকে ইচ্ছা ।--শ্তামার, 
দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের অস্তিত্বে; কি বরুণ, 

অগ্রি, বট, পাথর,--যাঁকে খুনী বিশ্বাস করুন-_ 

শীতল! কি মনসা__কিস্বা তেলাপোকা, ইন্দুর, 
ছারপোকা,--যত আছে দেব দেবী হিন্দুর; 

একেশ্বর মাঙ্গন ) ভূত মান্থুন, নাই মান্ুন ; 
কিম্বা নেন থিয়সফিষ্টদের আইন কানুন; 

কিম্বা! নাই” নেন? ছুনিয়ার বদ্মায়েসী বাড়ান; 

ধাপ্লাবাজি, চুরি করুন; জ্্রীকে মারুন, তাড়ান ; 

বিয়ে কোরে দশ বিশ গণ্ড। বাঁধ! বেশ্তা রাখুন ; 

তবু বেশ চোলে যাবেন ।--অর্থাৎ যদি না খান 

গোঁ, মুর্গী, শুয়র, পেঁয়াজ ;--বিশেষ কুংড়ো সিদ্ধ 

বুধবারে রাতে খাওয়! নিতান্ত নিষিদ্ধ; 
টিকি রাখেন আরো ভালো, না রাখেন, নাই-_ 
কিন্তু একটু বয়স হোলে সেট। শুদ্ধ চাই। 

কন্ধি। সেকি! এরপ হিন্দুধর্ম পেলে কোথ। থেকে ? 

বিধু। পণ্ডিতের! শিক্ষা দেন তাদের পুথি দেখে 

কন্ধি। [ধর্্র দিকে তাকাইয়। ] সত্যি! 

বিধু। 

কৰকি। 

বিধু। 

না হয় জিজ্ঞান্থন পরঙ্ডিতদের ডেকে- 

লোকাচার মানো? 

মানি বটে প্রকাশ্ততঃ 

একঘরে ন। হবার জন্তে দরকার যত। 
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মুর্গী যদ্দি খাই-_][ ৮০910 (6]1 ৪ 116) 

55000) ও 25 52591] 25 1 0010 €%% ৪ 016. 

তার উদ্দেশ নয়ক কাউকে ফাঁকি দেও বিশেষ ) 
উদ্দেস্--170 £০01)00 50016$578 7076]901069. 

এটা একটা! 1710৩ 119 কাঁরণ 5০০1০ সব জানে; 

জিজ্ঞান্থন বিগ্কারত্বে-__আছেন এঁথানে। 

বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাঁকাঢাকি কেন? 

বিধু। কি জানেন ! ৪০০০ টা অবিকল যেন 

014 911,677 বলে ডেকে নব্যহিন্ত্ব দলের 

11০2এদের, “বাঁবা জুতে। মারো । মেরোনা! সকলের 

সম্মুখে | মারবে ত জানিই । এখন হইছি বৃদ্ধ) 
ন!, তাঁড়িতে দিও দুটো! আলোচাল সিদ্ধ) 

আর মাঝে মাঝে_-মেরো 109,500 বাড়ির জুতো, 
আস্তে, পীটে--ঘরে বোসে।” 5901619 বস্ত্তঃ 

এক রকম 15850221919, আমরাও তাই 

তাকে তাচ্ছিল্য না কোরে ঘরে বসে থাই। 

কক্ষি। তোমার ওসব ফাঁজলামি এখন দেও রেখে) 

বোঝা গেছে-[প্রহরীকে] আচ্ছা এথন গিয়া বনাও একে 

নিয়ে এস দেখি,ওই লোকটা বলে কি। 

বুহ। কে হেতুমি? 
নিধি । আমি ডাক্তার। 

বৃহ। আচ্ছা! এস দেখি; 
তুমি ধর্শটি্দ্দ মানে? 

নিধি । আমি ধর্ম মানি। 



৭৬ কলিক-অবতার। 

বৃহ। সে কিন্বিধ বল, যদি বল্তে নাহি হানি। 

নিধি । আমার ধন্মব_170170221657190150), 

কন্কি। উঃ--বাপ্_- 

অর্থ টাকি কুমীর না বাঘ নাকি সাপ্? 

নিধি । ওর অর্থ এই--কি না বিশ্ব গ্রীতি-_ 

কন্ধি। বারে! 

এত বড় কথাটা কি এটুকু ভারি ?-- 
সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে। 

নিধি | 1100 £7620956 £০০৭ ০01 01০ £1586951 

10192শ্্মানে 

বেশীলোকের যেইটেতে বেশী উপকার 
তাই ধর্ম | 

কক্কি। [ন্বগতঃ ] মন্দ নয় অর্থ কথাটার । 

যা ছোক হিন্দু ধর্ম যিষয় তোমার কি মন্তব্য? 

নিধি। হিন্দুধন্্ম অতি 1:০০119) ; অতীব অসভ্য । 

কন্তি। [সাতিবিন্ময়ে] কেন? 

নিধি । দেখুন 77৩01০81155 ৮০৪৩৮৪৮]০ চেয়ে 

[162 ঢের 01565059016 । না,রোজ একঘেয়ে 

ংড়োঘণ্ট, শাগচচ্চড়ি । থোড়বড়ি খাড়া, 
আর খাড়া বড়িথোড় ।--হায়! এ জাতট! মড়া 

হোল-_মশাক়, বল্ব কি, কেবল না থেয়ে ১ 

ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার!!! তার চেয়ে 

থেতে। যদি ছাতু কিন্বা! পশ্চিমে চাপাট, 
ষেত ভবু পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাটি । 
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না, কি ?- শুধু ঘি আর ভাত, সন্দেশ আর মুড়ি, 
১0:01।আর 15 থেয়ে বাড়াচ্ছেন ভূড়ি। 

আরো দেখুন 56৪ :০৪ট1 সব চেয়ে খাঁটি, 

না, সমুদ্র একবারে পার হলেই-__মাটি। 

তাই বুঝি নদীতেই টাক গিয়ে দাড়! 

না আধারে বসে" সবাই যত ধর্মের ষাঁড় 

দাবার বড়ে টেপ-_-আর হাতে হু'কে। ধরা 

আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা; 

তাই না হক বাঁড়িটাই হোক একটু ভালো ! 

তা সে এমন- যেন বাঘ বাতাস আর আলো) 

জানালাট। বড় করা যেন একটা পাঁপ, 

গিন্নীদের দেখা যাবে-_-কি ভীষণ বাপ্ ! 
আরে !--৬০106111301017 10012 1590 01177265এ 

ঢ:5591:02]- এ বুদ্ধিটাঁও নাই তাদের পেটে ।” 

অর্থাৎ 1910 এ ( ভুলিছিলাঁম )_ দেখুন দিখি ছাই 

এই কি ভূল 7০6০7---পেটে বুদ্ধি ! 11 আরে ভাই, 

4৯102601705 জাননাক ১ 101)551019£5র ধার 

ধার নাক; 111০:০50০7১৩ট1 ভাব বিধির থেল্ কি!” 

(011670150, চ55105 এব ব্যাপার দেখলে ভাব ভেক্কি; 

[7581675 বোঝ নাক ; আছ চিরকাল ধোরে 

পাঁচন আর হরিতকি ; অয়্ি ফকু কোরে 

খাবার ব্যবস্থা দিলে) কলে ধর্ম সেটা, 
হয় নাক হিছুয়ানি না মানিলে যেটা । 

এই মশায় হি'ছুানি, পণ্ডিতের রচা__ 
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শু'টুকোঃ চিম্সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ__ 

মান্বে বলুন কেব৷ তাঁদের এই হি“ছুয়ানি 
10609176057 ঠের বিদ্বান ও জ্ঞানী । 

বৃছ। তবে-_হিছু নও--- 

নিধি। না, সে সমাজতঃ মানি, 

কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ, 

তখন যায় আসে নাক 198 [ 07916593 

সব তারি থাক ভাল ভেতর আর সদর, 

এই ষে দেখ্চেন আধার এই, স্থগোল ও নধর 

চেহারাটি-তারে। যদি উল্টে দেখেম ভিতর, 

দেখবেন সেট! কিরূপ বীভৎস, ও কি ইতর! 

কন্ধি। আচ্ছা! ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও গিয়ে । 

মাথা ঘামিয়েছ কভু শ্বর্গ নরক নিয়ে? 

নিধি। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধৌয়াটে। 

ভবে-কট লেট, চপ. ও ক্যরি_ভবসিম্ধুর ঘাটে 

'নেকট। এনে দেয় স্বর্গের আভায ; 

আর ঝাৰীা খিদেতে,__নিরম্ু উপবাস 

যারে বলে, সেই নরক--এই সোজাম্থজি, 
স্বর্গ --ও নরক--আমি যত দূর বুঝি ।-- 

কন্কি। না হে না, ভুমি ত দেখি অতীব বেল্লিক! 
মান্থুষ মর্লে কি হয়_-সেট! জানে কিছু ঠিক? 

নিধি । তা ঠিক জানি। 

কন্ধি। বল দেখি মানুষ মরলে কিহয়। 

নিখি। আড়ষ্ট হয়। 
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বৃহ। নান! তার পরকালে কি হয়? 

নিধি। পরকালে ? হয় উপোষ ন! হয় ভাল খানা । 

কক্ধি। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক- গ্যাছে জানা | 

আচ্ছা ওকে ডাক, ষে খ কি ভেবে মনে 

ুকিয়ে নুকিয়ে গিয়ে হাসছে এক কোণে 

হারাঁধন আজি ঘটনাক্রমে মদিরায় “চুর হইয়া আমিয়াছিলেন 

বৃহ। তোমার নাম কি? 

হারা । [ হাসিয়া!) হিঃ হিঃ_হারাধন--গৌসাই 
বুৃহ। হান কেন? 

হার!। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ--হাসি কেন ?-মশয়--- 

নীলমণি। হারাধন আদালতে জবাব দিও না হেসে, 

আদালতে হানতে আছে ? 70 হবে শেষে। 

বৃহ। তুমি কেহে আবার? 

নীল। [ সগর্কে ] হাইকোর্টের উকিল আমি। 

বৃছ। এথন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজলামি-- 

[ হারাধনের প্রতি ] নাম কি তোমার? 

হারা। হারাধন। 

বৃহ। বয়স? 

হার! । দেড় কুড়ি। 

বৃহ। পেশ! ?1-- 

হারা। [ হাই তুলিয়া! ] বাবা হাই তুলি-_-আর দেই তুড়ি-- 
করি সুনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই, 
রাতে এসে কখনও ব1 ছু এক ৭০3০ খাই; 

ভুমি বাব। কি কর? হিঃস্পহিঃস্হিংস্ 
৮ 
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কস্কি। ফের হাদি? 

অমন হি কর তবে তোমায় দেব ফাসি 

বৃহ। উত্তর দেও। 00৫ মানো। ? তোমার হাঁসি রাখ। 

হারা। [গস্ভীরভাবে] ন! বাবা ০৫695 মানি--০০৫ মানিনাক। 

বৃহ। কিরূপ তোমার দেবী? কিরূপ আক্কতি? 

হারা । নিরাকার; সচ্চিদানন্দ, বোতলেতে স্থিতি. 

কন্কি। নিরাকার তিনি? 

হার1। [ পুর্কবৎ ] তিনি নিরাঁকাঁরই, তবে 

ধরেন আকার যাঁতে ঢাল তারে ষবে। 

কন্ধি। [সবিল্ময়ে]সে কিরকম? 

হারা। বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া] 

--এই ঢাল বোতলেতে যখন, 

নধর বোতলাকতি মা আমার তখন [বোতল দেখাইয়া] 
গেলাদেতে ঢাল যখন গেলাস-আক্কতি [দেখাইলেন ] 

গেটে ঢাল [খাইলেন ] বাস্--বাবা যাহুল্য বিস্তৃতি । 

কলি [ সবিশ্বয়ে বৃহম্পতিয় পানে চাহিয়া ] 

বলে কি এ1- বৃহস্পতি “হুইক্সি” এরই নাম? 

হার! । একটু খেয়ে দেখ বাবা) না হয় তার দাম 
নেবনাক ; খাও বাবা,বাগ কেন ?--আমাদের 177155101 

প্রত্যেকে অন্ততঃ ১* জন ০0175€1 কয়া ফি সন। 

খৃষ্টান পারে, ত্রাঙ্ম পারে (মোটে লাইসেন্স না নিয়ে) 

বত ভালমান্ষের ছেলে দিতে বানর বানিয়ে ; 

আমর! পারিনাক 1 নেও, খাও বাপধন এদ ; 

গিলে ফেল না কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ | 
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[গ্লাস ও বোতল কতিদেবের সম্মখে রাখিলেন ] 

জনৈক প্রহরী। বল্ছন্ কিরে গণ্মূর্থ অর্কাচীন_আ1 মর 

--গ্বয়ং বোসে কন্কিদেব এ যে জানিস্, পামর ? 

[ হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন ] 

হারা। হলেই বা। কথাটা কি বলেছি অমলা? 

ইঃ রাগ দেখ ছাড়. তোর মুখে গন্ধঃ-- 

প্রহরী । আমার না! তোর মুখে? মাতালের ডিম। 

হারা । মাতাল কিসে? তুই মাতাল [সজোরে] মাতালের ডিম । 
[ ফিরিয়া যাইতে উদ্ভত ] 

কন্ি। ছেড়ে দেও ওকে এখন; ক্রমে শান্তি ওর 

বিধান কচ্ছি; বেটা মাতাল, বদ্মায়েস ঘোর । 

হারা । আমি বদমায়েদ ? ০1 কল্পাম গেলাম মণ্ভর ; 

গাল দেও? কক্ষি তুমি বেজায় অভদ্দর।-_- 

চিরকাল ধেনো! খেয়ে মরেছ ত খালি, 

দিলাম যদি খাটি মদ--তা'তে দেও গালি-_ 

কখন ত হয়নি তোমার ভদ্গরদলে মেশা, 

কখন করনি একটু উচু রকম নেশা, 

তুমি খাও ধেনো, তোমার শ্বণুর থান ভা, 

ই'তে আর কত হবে? তাই সব বিদ্বেষ চতুরাং, 

বৃহস্পতি! তোমার কাছ! খুলে গ্যাছে, ভাই-হাঙ্ক? 

বুহ। [ শশব্যন্তে) কৈ? [কচ্ছ ঠিক করিতে ব্স্ত] 

হার1। এ ষে নীচে পড়ে ।--কাছার ঠিক নাই 
মোকর্দম কর্তে এলে বাৰা ; যাও, যাও 

ধেনো খেয়ে কত হবে 1--নেও, বাব খাঁ$-- 
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[ গেলাস প্রদান ] 

বৃহ। আবার? 

কক্কি। [প্রহরীকে ] দেওত ওর সজোরে কানুটি; 

[ প্রহরীর তদ্রপ করণ ও ইত্যবসরে কন্ধিদেবের লুকাইয়' 
ছু এক ঢোক পান।]। 

কান ধোরে দশ বার করাও ছুটাছুটি। 

হারা। [ দৌড়াইতে দৌড়াইতে ] 

কেন বাবা ?--এমনই কি ! তোর ধেনো খাগে ষেয়ে 

হুইক্সি ধাবিনে ত+ খাস্নে,_-[ উচ্চৈঃস্বরে ] 

ছেড়ে দেনা লাগে যে-_ 

[ সকলের হাস্ত ] 

বিদ্যা । লাগছে নাকি ? আমি ভাবছিলাম বুঝি আরাম হচ্ছে; 

তুমি কক্কির বোনাই কি নাঁ_-তাই তামাঁসা কচ্ছে-_ 
| হারাধন নিষ্কৃতি পাইক্স। চারিদিকে তাকা ইয়া! উকিলকে ) 

হার।। দেখ ভাই বেইজ্জৎটা কন্তে__গুধু রাগে 

নীল। হ্যা, ইতে ৩৫২ ধার! বেশ লাগে 

কন্ধি।[ সক্রোধে] নিয়ে এস উকিলটাকে। দেখি কিরূপ সেট! 

বৃহ। --এস দেখি উকিল ভায়া দেখি তুমি কার বেটা 

নামটা কি? 

নীল। লোকে ডাকে নীলমণি ঘোষ 

বুছ। বাপের নাম? 

নীল। [ভাবিয়া] মশয়, যদি, নাথাকে দোষ 

ভবে বলি, বাপের বিষয় চাক্ষুষ €৮1৫61)06 

পারিনাক দিতে । ভবে শোনা কথ! (1১670 
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আদালতে অগ্রাহ্) যে নীলাম্বর ঘোষ 

আমার পিতা। এ বিষয়ে--করিবেন না রোষ 

আমার পিতার জবানবন্দি নেওয়া হয় ষেন--. 

বৃহ। ব্যস্, নীলাম্বর ঘোষ। জাতি? ভাব কেন? 

নীল। জাতি? জাতি? তাবদি না ভাবেন দৃষ্য, 

ও বিশ্বাস করেন--ত আমি জাতিতে মনুষ্য । 

ককি। [হাস্ত) অবিশ্বামের কারণ ? 

নীল। সত্যি কথাট1 কি-_ 

আমরা সর্পজাতি। তবে দিয়ে ফাকি টাকি. 

আর বিধাতার চথে ধুলো টুলে! দিয়ে, 
হয়েছি, মনুষ্য জাতি 

ককি। [বৃহস্পতিকে ] হ্যাছে--বলে কি এ? 

[আর এক ঢোকপান। 

বৃহ। আচ্ছা! পেষা? 

নীল। [ভাবিয়া] পেষা? পেষ1 ?--বল্লেই বাকি ক্ষতি 

মকেলের ঘাড়ভঙ্গ__নাম ওকালতি। 

বৃহ। পেষা উকিল। বল এখন তোমারে পীধাই ;-- 

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর 1? কি কর না1-_তাই। 

নীল। ঈশ্বরে বিশ্বাম করি 
বৃহ। ঠার কিরূপ আকার? 

নীল। শুত্রবর্ণ, গোলাকার, অবিকল টাকার 

মত 

বৃহ। সেকি প্রকার? 

নীল। --অর্থাৎ কি না টাকাই ঈশ্বর । 
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কক্ষি। টাকাই শ্ীশ্বর 1! 
নীল। 

কন্ধি। 

নীল। 

প্রভু! টাকাই ঈশ্বর। 

_-হৃর্ণে নীচ হয় উচ্চ, বোকা বুদ্ধিমান্, 

পাপী, সাধু; ঘ্বণ্য, প্রিয়; গোমূর্থ বিদ্বান্; 

বৃদ্ধ যুব! ;__আমর! এটি দেখিছি চাক্ষুষ, 

আদালতে আমলাদের মাঝে মাঝে ঘুষ 

অত্যাশ্চর্য্য কার্য করে। যাহা অসম্ভব, 

মিছে কথ! কওয়ার মত হয় সাধ্য সব। 

কোন কোন জঞ্জেরও-_-এমন কি প্রকাশ্তে 

গোল গৌফ বিল্ফারিত হয়ে যায় হাস্তে ;-- 

মোকদ্দিমার ষে [০01ট যাচ্ছে নাক বোঝা ; 

হ'য়ে যায় হাস্তকর রূপে সোজা । 

প্রকাস্তে গোখাদকের বোবা যায় না দোষ, 

বেত্রাঘাতে ও পণ্ডিতদের আশ্চর্ধ্য সন্তোষ ;-- 

আচ্ছা ওসব রেখে দেও; তুমি তহে হিছু? 

কি জানেন, অবিকল ষে রকম বিধু) 

জানিওনে, পোধায়ও ন1 ধর্ম নিয়ে খ্েজ। ; 

স্থবিধাই ধর্্দ, আমার এত মত সোজা । 
আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা । 

_বিলেতেও যাইনি, ব্রাহ্মতৃতেও পাইনি, 
আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কটুলেটও খাইনি; 
আমি বিধুবাবুর মত তন্ধ ফক্কও করিনে) 

11৮৩৮ 9০61০৩7 কি ভাগবতও পড়িনে ; 

এটা এটা বাড়িও যাই-_-এা এয গুলোও খাই__ 
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তবে গণ্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই ? 

সমাজ চোখ ব,জে, আছে নাক গুজে, 

কেন তাকে ধোচাখুঁচি-সব জানে, বুঝে । 

তবে রাখিনাক টিকি-_-সাছেবেরা চটে ; 

আর একটুখানি চক্ষুলজ্জ! ১ সেটাও বটে। 

বুঝলেন কি না। যতদুর দরকার তা চেয়ে 

কেন বেশী ভগ্ডামী! গুটিকতক মেয়ে 

পার কর] নিয়ে বিষয় ; হ'য়ে গেলে সেটা, 

চুকে গেল সব, আর কুরিয়া গেল লেঠা) 

তার পর--বুঝলেন কি না--আর কোন বেট! 

হিছুয়ানির ধার ধারে, রাখেই বা তন্কা 3-- 

হিছুয়ানিও অচিবাৎ পাইবেন অক! $-- 

কন্কি। বোঝা গেছে--প্রকাঁশ কচ্ছি ক্রমে অভিপ্রায় [পান] 

প্রহরীকে ] এখন নিয়ে এস দেখি ব্রাঙ্গ সম্প্রদায় 

[ প্রহরীর প্রস্থান] 

[ অন্ান্ত ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ : 

ধর্শ । হায় হায় আস্চেন এ সব ব্রাঙ্গ সম্প্রদায় ।-__ 

বেশ ভূষার পারিপাটা, চাকচিক্য নাই; 

নির্বিরোধী, নির্কিলাসী, নিফাম, নিরেট ; 

প্রমাণ_-বোতামহীন কফ, বোতামহীন প্লেট। 

এ'র! অতি অন্ুতপ্ত--অতি শুদ্ধ ক্লচি; 

প্র্াণ_-খান কাচা গোল্লা, সরপুরি ও লুচি ১ 

সুবিধা খাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস; 

আর, সেবন করেন কতু দিমলার বাতাস; 
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এরা পরেন গরদ, মাখেন চন্দন এবং আতর ;-_ 

কিন্ত মনে এর! অতি দীন, অতি কাতর। 

ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম পেষ-_ 

চনমাদাড়িবান্, লুচি প্রাণ, 

বন্দিগণ। [সমস্বরে ] আহা বেশ। 
কন্কি। আচ্ছ! তোমাদের মধ্য প্রধান কে বল 

হাগণ। সবাই স্বস্ব প্রধান । 

কক্কি। [সাশ্চর্্যে ] সেকি রকম হ'ল? 

[গঙ্গারামকে ] তুমি নিশ্চয় সর্ব প্রধান-_ প্রশ্ন করি বল। 

কি প্রকার তোমাদের ধর্ম? 

গঙ্গা। | চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ) পরিষ্কার-_ 

আমাদের এক ব্রক্ষ_নিগুপ, নিরাঁকার, 

সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ; 

কন্ধি। শুধু এই? 
তোমাদের ধর্েতে কি আর কিছু নেই। 

গঙ্গা। আবার কি ?-_পর তরঙ্গ ওকার মহান্, 

নিত্য, সত্তা, পূর্ণ, প্রভু, সর্বজ্ঞানবান্-__ 

কন্ধি। এত হিছুধর্ম। কেন তৌমরা সকলে 

হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ত্রাঙ্গ ব্রাহ্ম বোলে! 

গঙ্গা! । নামে কি যায় আসে? 

বুহ। নামে 1্পমতেতে না বত 

চটায়, নামে তত চটায়-_-এই যদি ধরি 

তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীল, সুন্দরী, 

বাথ দেখি তার নাম 'গলগণ্ড বেওয়। 
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হাঁজারই অগ্মরা হোক-_তার বিয়ে দেওয়া 
সৌখীন সমাজে হবে ভয়ঙ্কর লেঠা ) 
প্রথমতঃ নাম শুনেই পালাবে সব বেটা। 

আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা--রা় 

অমনি বরের হুড়াছুড়ি-ঘায়গা পাওয়া দায়; 

হোক ন! সে কদাকারা--টেরা এবং বৌচা, 

অর্ধেক বাঙ্গালী-_প্রেমে মুচ্ছা যাবে চোচা 

না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে হেসে 

হয়ত এক কবিই তারে ফেল্বে ভালবেসে । 

বিস্ঞা। আরো যেমন 3--খিয়েটরে 200৫১১ হলে! রাণী 

অমনি 521] এ ঘেঁষা-ঘে'ষি, কেমনই না জানি। 
অভিনেত্রী দেখে আস! যাঁক-_এই রকম 
অথচ হয় ত 2০ কল্লেন [ দেখাইয়1 ] যেন বক বকম' 

বৃহ। ওকি হলো? 

কন্কি। ?-__[ স্গগতঃ ] এটা! একট! হতভাগা কে রে? 

বিদ্যা। ওটা ওর নাম কি-- প্রভু মিলোতে না পেরে-_ 

কৰ্ি। একে 11 ধর্মকে লিজ্ঞাসা করিলেন ] 

ধর্ম । ইনি বিদ্যা নিধি--একজন পাকা রদসিক লোক 

সর্বনেশ!-পক্ষপাতী এবং সর্বভূক্ 
ভোজই হোক্--খানাই হোক-_খাবার পেলেই নাচেন; 

শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, তুভুড়িতেও আছেন । 

কন্কি। ইনি পণ্ডিত না 1-_ 
ধর্ম | হা ইনি নামে বটে পণ্ডিত 

কিন্তু সব দলেই আছেন-_সর্কগুণে মঙ্ডিত 
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বৃহ। [ গঙ্গারামকে ] ন! হয় 'বাঙ্গ হিন্দু” ধর্মই নাম দেও ছাই ' 

হিন্দু ধর্মের শান্ত শাখা বৈষুব শাখা নাই ? 

না হয় আর একট! তাতে ব্রাহ্গশাখা হল। 

না হয় ধর্শটাকে 'ত্রাঙ্গ হিন্দু ধর্ম বল। 

গঙ্গা । [চিস্তা করিয়া] “হিন্দু বল্লেই যেন সে জাতীয় ধর্ম হয়, 

্রাহ্মধন্ম কোন বিশেষ জাতিবদ্ধ নয়; 

ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার ) 

সব জাতির এ ধশ্মেতে সমান অধিকার । 

কক্কি। [ন্বগতঃ ] এরা সবাই এক একজন মন্দ তাফিক নয় 

আমার বুঝি এদের কাছে ঘোল থেতে হয়__ 

[ গঙ্গারামকে ] আচ্ছ! বোন। বিলেতফের্বী নিয়ে এস 

এখন। [ একজন প্রহরীর প্রস্থান ] 

বিস্তা। [সহর্ষে) হ্যা সে জানোয়্ারটা একবার কি রকম দেখুন । 

[প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্ত বিলেতফের্তাসহ মিটার 

দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ |] 

ধর্ম | হায় হায় আম্চেন সব বিলেতফের্তা ভাই-_ 
সমাজ ভাঙ্গার জন্ক এ'র! প্রধানতঃ দায়ী । 

খেয়েছেন অনামিক অথাস্ প্রচুর) 

রেঙ্গুন, ব্রদ্ম পার হয়েও গেছেন বেশী দূর ; 

হ্াট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী, 
টেবিলে ভক্ষক-_এ'রাই প্রধানতঃ দায়ী । 

অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুধোর সেরা, 

পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে” এ'র!। 

এদের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেত1; 
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“একঘরে, হয়েও এরা বহঘরের নেতা। 

এদেরই বক্তৃতায় প্রায় “টাউন হল্' ফাটে; 
এরাই নির্বাচিত হন 'লেজিস্লেটিভ' হাটে। 

বিলেতফের্ার দলে প্রভু করিলাম পেষ; 

বুদ্ধিহীন, অর্ধাচীন, দীন-_ 

বন্দিগণ। আহা বেশ। 

বৃহ। ভো ভো! বিলেত ফের্তার দল ধর্টর্্ম মানে! । 

কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো? 

দাস। ৮৬০15 নাচ তে জানি, 11118105 জানি, 1০005জানি । 

ইংরাজি গান জানি ও হ্যাভান! চুরোট টানি । 

বহ। বাঙ্গলা গান? 

দাঁস। বাঙ্গুলা (8105---01)1)% 65 ! 

9০917011710) 77017001709, 70252] 9170 59. 

বৃহ। বাঙ্গলা তামাক ছাড় কেন সেটা কিসে মন্দ। 

দাল। সন্তাঃ) ঠা্ডাঃ, দেশীং, গন্ধঃ | 

কক্ধি। যাক্ হিন্দুধর্ম বিবয়-_-তোমার মতটা! কি? 

দাস। [নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদধাঙ্থুলি রাখিয়া কনিষ্াঙ্গুলি 

প্রসারণ করিয়! দেখাইয়] ] 11015 1700), 

কহ্কি। [ সবিশ্ময়ে] ওকি! 

দাস। ধর্ম টঙ্মর থোজ নাহি রাখি; 

তবে 014 কৃষ্ণের বিষয় কিছু কিছু জানি; 

পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখ।নি। 

বুহ। মনে আছে বইখানার হু একটা ক্লোক ? 

দাস। না, তবে য1 বুঝি_-কৃ্ণ অতি পাকা লোক 
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ছিলেন। [১0116109] €০০7020% পড়া ছিল। 

আর যদ্দিও তাঁর 2770875 একটু অশ্লীল 

( বোধ হয় পড়ে' যেরূপ জয়দেবের 01০107 ), 
30] 1950 1620 ৮0152 01085 ঢা 

[২6৮00105+ 20110). 

4500) ] 0051 যে জয়দেব ছিলেন, [২০১170105 ভাঁয়ার 

সমান £6০26 07 ৮6) & 17001) £762661 1821) 

আমার কৃষ্ণের উপর আছে 1[59০0%1101767756, আর 

11 01001950101) 110 ৮০০1০ 11011017961 9117067 

আর 70011605 টাই-_আঁমার বিশ্বাস যে, 

[0 ৮৮০০1019021) 115102110 01018050110 219 089. 

কন্ধি ৷ [ বৃহস্পতিকে ] কি বলে এ?--অধিকাংশই গেল 

বৃহ। 

নাক বোঝা, 

ফে'দে ফেললে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজা 

বিষয় । 

হচ্ছে না সে কথা, এখন রাখ সব ব্যাখ্যান ও; 

শ্ীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে মানে? 

চতু। তামানি না) মানি তার বুদ্ধি বড় ছিল সাফ, আর 
[76 ৮25 ৪ 2691 73011010127) ও ফিলমফর। 

4৮10 ও 65016 50১০9০07৮01 076 91915 মানি এ 

বিদ্তা । [ না বুঝিয়! 1 

কেন গোলযোগ কর যা মানে! না তা নিয়ে 

বৃহ। খআচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে” “ছুট 

কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট ? 
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দাস। সমান হুট? করিনি ক, বিলেত গিইছি বটে। 

4001 0216 2.1/215 যদি সমাজ তাতে চটে। 

সে যা বলে শুস্তে হবে ?--সমাজ যদি তবে 

উ'চু দিকে চাইতে মান! করে, শুস্তে হবে। 
আমরা 16250021010 77617, আমর 5966) নই; 

যে ন! বুঝে দশ জনে যা বলে, তাইই সই। 

কি কানণ আছে, সমাজ কি কেউ বুঝিয়ে দি'ন, 

যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর 917 ) 

যখন কোনই কারণ নেই, এ [91০ সমুদয় 

চীষায় মান্তে পারে বটে, ভদ্রলোকে নয় । 

বৃহ। আগে কারণ ছিল-_ 

দাঁস। 

: বৃহ। 

দাস। 

বৃহ। 

ব্যস্ এখন ত নেই, তবে, 

[005এর সঙ্গে সমাজকে মিলে চল্তে হবে। 

কোন্ জিনিষ 001252)16 আছে পৃথিবীর 

(0170017)56270055 01920756 কচ্ছে, সমাজ রবে স্থির? 

রোপন রোঁস অত বেশী হও না অধীর; 

সমাজও চিরদিন এক থাকি রিতবঙ্গে; 

ক্রমেই পরিবর্তন হচ্ছে স:য়ের নঙ্গে। 
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাঙ্জে কি সবে? 

সমাজকে সঙ্গে করে নিয়ে বেতে হ'বে। 

ঢ:০956 7৩ বৃহস্পতি 7 বরছেন, কি তবে 

ধে এক সঙ্গে ত্রিশ কোটি বিলেত ফে'তে হবে? 
না না ক্রমে যাও 

দাম । 4১৫6 প্রথম বছরে? 



ণ২ 

বৃহ। 

কন্কি-অবতাঁর ৷ 

পরের বছর ১৪০? পরে 01015105) পরে 

না না যাও সনাঁজের নিয়ে অনুমতি 

দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি? 

বৃহ 

ভাটপাড়া মত দিতে পাবেন, নবদ্বীপ দেবেন না; 

পিসে ঘরে নিতে পারেন, মেসে ঘরে নেবেন না। 

পঞ্চাশ জন রাজা আজ হয়েছে যে দেশে। 

[ ভাবিয়া] প্রায়শ্চিত্ত কল্পে না৷ ক কেন ফিরে এসে? 

দাঁস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত ? 01600 17101061ও করি নি। 

কারুর %/11 5608০ কৰে? নিয়েও আসি নি-- 

তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নই 
আমল এ 90 গুলোর জন্যে । প্রায়শ্চিত্ত চাই 
মুর্গী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে চলে”, 

কিস্বা বাপ 00)91918 কি বাজ পড়ে মলে”। 

এ প্রীয়শ্চিত্তের অর্থ যে কি পাইনেক থু'জে, 

এ প্রায়শ্চিত্ের ৬1০০ বাঁ কি উঠিনি ও.বুঝে-_ 
এ ১9616 মানবে কে ? 61550 বা সব চোর, 

আর এ ১০০০ ও আজ 19৮61) 60 0116 0016. 

কন্কি। [হতাশভাবে] আচ্ছা, এখন আন দেখি হিন্দুধর্ম রক্ষকে। 

বৃহ। [প্রহরীকে ] ডেকে আন আস্তে চায় গৌড় হিন্দুর 

পক্ষেকে? 

[ প্রহরীর প্রস্থান চতুরানন ও ভৃতনাথ অন্ত গৌঁড়া 

হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ ] 

বর্ম। এরাই সব আধুনিক হিন্দুধর্শের রক্ষক, 
এরা বাল্য পাটাহারী, যৌবনে গোতক্ষক, 
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ৰার্দধফ্যে তপস্বী; এবং গরি” হরি মালা, 

সুরু করেন ফ্ুব এবং প্রহলাদের পাল]। 

যতই ঘরেতে কন্তা বাড়ে এদের ক্রমে, 

তই হি'দুয়ানিটা আসে এদের জমে” 
এদের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে, 

ভিন্ন সময় প্রকাশ এর! হন নানাবেশে ;-- 

এদের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা, 

শেষে চৈতন্;--করেন তখন ধর্ম আলে চন। | 

এর! শান্ত্রজ্ঞানে টু'ঢু' বটে; কিন্তু তার 

গৃঢ়তত্ব আবিষ্কারে এক এক টিটিকার। 

এ'র! ঘটান্্__“গীতা” এবং “স্পেন্সর কোরে পাঠ 

বৈজ্ঞানিক জগতে এক'তুমুল বিভ্রাট । 

হিন্দৃধর্শ রক্ষকগণে করিলাম পেষ 

ধর্মযস্ত, অশ্ব-অস্ত, ভণ্ড. 

বন্দিগণ। আহা বেশ। 

বৃহ। ভে তো ধম্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন ধন্শ? 

[ নকলে ] সনাতন হিন্দুধর্ম, সনাতন হিন্দৃধশ্শ । 

বৃহ। হিন্ুধন্্ম সম্বন্ধেতে তোমর। কি জানো ? 

[ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের 

মুখতাকাঁতাকি করিতে লাগিলেন ] 
চতু। সত্যি কথা--শাস্ত্র ফান্ত্র বড় এক খানও 

পড়িনিক; সংস্কৃতের ভ্তান ও অস্পষ্ট ;-- 

তবে, ফরাসেতে বদে', বিনে বেশী কষ্ট, 

পাছড়িয়ে গোফ মোড়া দিয়ে, হ'কে। টেনে, 



৪৪8 

বৃহ। 

চতু। 

বৃহ। 

চতু। 

কল্কি-অবতার । 

গীতার ছু এক পাত উল্টে, পুরাঁণ একটু জেনে, 

যত দুর হয়__-দেশের হি'ছুয়ানি রাখি) 
অবশ্থ প্রধান উদ্দেস্ত সময় দেওয়! ফাঁকি; 

আর আমর! বার করেছি প্নাধ্যাত্বিক”, এক শব্দ, 

যার কাছে মুর্গীতক্ষী হি'ছুরা খুব জব্দ 

তুমিতা খাও না? 

[ মাথ! চুল্কাইয় ] এয! যখন দীত ছিল শক্ত, 

মেয়েও হয়নি এতগুলো, গরম ছিল রক্তু,__ 

থেতাম নাক বল্লে মিছে কথ! বল! হয়; 

এখন খাইনে--বল্্তে পারি এ কথা নিশ্চন্ন। 

প্রচার কর হি'ছুয়ানী কি রকম সুক্ষ 

বলি “হিন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ 
বিগ্ভা। কেউ সেট! বুঝল নাক এইটেই য! ছুঃখ ; 

বৃহ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ সন্বদ্ধে? 

চতু। একবারে চটে? যাই তার নাম গন্ধে 
বৃহ। কেন? 

চতু। এও কি একট। কথ1--তাদের 'মাপনাদের পাপে, 
তাদের শ্বামী যদি মর়ে--সেই মনম্তাপে 

তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাদা; 

তাদের উচিত নিস্কাম হ'য়ে ব্রহ্মচর্ধ্য সাধা; 

তাদের উচিত ষে যা! দেবে খাওয়! তাই নিয়ে; 
তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের সেবা করা গিয়ে; 

প৮1:ফ.:.৮4 বাতাস করা, তাদের চুল বাধা, 

কাট দেওয়া, বাসন কুসন মাক, ভাত রাধা 
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বৃহ। পুরুষর! বিয়ে করে দশবার যে-_- 

চতু। তা জানি, 

তা'তে তা'দের ধর্মের কিন্ত হয় নাক হানি। 

পুরুব বিয়ে করে বোলে--এও কি একটা প্রমাণ 

হোল মশয় ? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি সমান? 

পুরুষের গোফ আছে; স্ত্রীলোকের আছে? 

স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে ? 

বিগ্তা। বটে; এমন-_-ওর নাম কি-_ক্ষমা সহকারে 

সাহেবের পদাঘাত হজম কর্থে পারে? 

বেশ্তার বিরস বাঁক্যগুলি ফিরে রাত ছুপরে 

বয়ে এনে ঝাড় তে পারে সতী স্ত্রীর উপরে? 

এমন সুন্দর ঘোট কত্তে পারে জোট হ'য়ে ? 

বোতল পার কর্তে পারে? কি কোন সমরে 

পুরুষের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে? 

দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসেয়ার গোঁড়ে 
প্রবেশ কল্পে তখন লক্ষ্মণ সেন যেমন ছাড় তোকে 

চম্পট দিলেন কচুবনে, স্ত্রীলোক হলে? পার্ড কি 

বোধ হয় না) দাত কপাটিই যেত তার লেগে, 

অন্ততঃ পলা"তে পার্ত না সে অত বেগে। 

কন্কি। [ সহাস্তে ] তুমি চুপ কর মবতা'তেই ফাজলামি 

বিস্া। [কুঁকড়িয়] ] নানা বেটা সন্তিি কণা তাই বল্ছি "আমি 

কন্কি। আচ্ছা, দেখি [ভূতনাথকে ] তুমি কেহে? 

ভুত। [গম্ভীররবে ] স্বদেশহিতৈষী। 

বুৃহ। বয়স? 

ভূত। এ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী । 



৯৬ কন্কি-অবতার । 

বৃহ। কিকাজ কর? 

ভূত। প্রতি হথু। দিবারাত্র ধরি' 

খেটে থেটে ধর্ম রাখি-_দেশ উদ্ধার করি-_ 

বৃহ। শুনি__তুমি দেশ উদ্ধার কর কেমন করে, 
ভুত। [গন্ীর শ্বরে] কলমের জোরে প্রভু কলমের জোরে__ 

একথানি সাপ্তাহিক ভালে কাগজ চালাই-_ 
বিস্তা। সময় বুঝে লড়ি এবং সময় বুঝে পালাই-- 
ভূত। আমি একজন ভয়ঙ্কর বীর মসীযুদ্ধের-_ 

বৃহ | [ সাশ্্যে ] কলমের জোরে কতু দেশ হয় উদ্ধার! 

গ্রীসরোম কি মসীযুদ্ধে হল বলীয়ান? 
কতলোক দেশের জন্যে দিয়ে গেল প্রাণ__ 

তৃত। তা সে শীতের দেশে বোধ হয় পরে”, জুতোমোজা 

দেশের জন্তে প্রাণ দেওয়। অনেকটা সোজা । 

এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা 

সোজা বুঝি-_প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা__ 

কক্ধি। বোঝা গেছে- হিন্দুধর্ম মানো ? 

ভূত। মানি বৈকি 

দেখুন আমি দেখৃতে ঠিক হিন্দুর মত নই কি? 

সেই রকম চেহারা__সেই রঙের বাহার; 

সেইরকম ভূড়ি, করে+ আধ্যাত্মিক আহার ; 

সেই রফম গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব, 
গলায় মালা, মাথায় টিকী, বলুন কিসের অভাব ? 

কহ্ছি। হুন্দুধর্ঘ্টা! যে রাখ, কি রকম শুনি! 

বিস্তা। [সকৌতুহলে] হ্যা হ্যা বেশ বেশ, শুনুন কি বলেন উনি 
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ভূত। গালি দেই ইংরেজ, ব্রাহ্ম, ও বিলেত ফেবর্তাকে। 

বিগ্ভা । তাতে তার! সব বানায় গিয়ে ম'রে থাকে-_- 

[ বৃহস্পতিকে ] শুনলেন উনি এই রকমে হিছয়ানী রাখেন 
জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি থেয়ে থাকেন 

কিনা? 

বৃহ। [ভূতনাথকে ] গুলি খাও? 

ভূত। নাঃ 

বিদ্যা । গাজা, চরম? 

ভূত। না না-_ 
বিগ্কা। মিছে কথা কইলে ভাই 1_-আমার কি নেই জানা? 

একসঙ্গে ওর নাম কি__-আমরা সব খেইছি._- 
আমার সামনে মিছে কথা ?--ছিঃ ভৃতু- এইঃ-ছিঃ। 

কন্কি। বোঝা গেছে-শৃস্বগতঃ ]ত1 দোষ কি আমার শ্বশুর থানও 

[ প্রকাশ্রে ] আচ্ছা এখন দেখি সব পণ্ডিতদের আনে1। 

[ প্রহরীর প্রস্থান ও পঞ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ 

ধর্ম। এরা সেই আর্ধ্যখষির বঃশধরগণ ) 

| রচেছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন। 

এর দীর্ঘ টিকীশালী; নামাবলিধারী; 

ধূমপায়ী; ফোটাবান্) ও ছৃগ্ধ ফলাহারী। 

এ'দের অমারিক ভুড়ি সগৌরবে দোলে, 
নন্দের নন্দন যথ। যশোদার কোলে। 

জীবনের সারকর্_এ'য়াদের জ্ঞান__ 

নম্ত নেওয়া) কড়িবাধ! হু'কোর ধূমপান ; 

কভু পৈত| কাঁণে দেওয়!)-এবং তাঁ ছাড়া 



৯৮ কন্ধি-অবতাঁর। 

ফৌটা কাটা! )--আর মাঝে মাঝে টিকী নাড়া। 

পৃথিবী যে সভাতর হয় রোজ রোজ, 

এয়াদের কার্যয নহে রাখা তার থোজ। 

এ'দের কার্য্য অতি সোঁজা_ছু একটা শ্লোক, 

পাণিনি মুখস্থ কোরে--এ'রা জ্ঞানীলোক। 

এ'দেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান; 

বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম গড়াগড়ি যান; 

হোল বেদ নীতি স্বতি--ফৌটা! আর টিকী; 

মুরগী আর গ্যায়াক্স, ভুড়ি, হাছি ও টিকটিকী। 

শান্ত্রজ্জ প্ডিতে এই করিলাম পেষ__ 

গোলাকার, টিকি মাল! সার-- 

বন্দিগণ [সমস্বরে ] আহা বেশ 

বৃহ। এ'রাই পণ্ডিত? [ স্বগতঃ] ইঃ কি জবর ফৌটা-_ 

বুকে, নাকে, হাতে, কাণে--সরু এবং মোটা 

গায়ে জবর নামাবলি-গলায় আবার মাল]; 

আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্-_ 
শাস্ত্র জানে ?_ বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা; 

দেখে হচ্ছে বোধ-_এরা ভয়ঙ্কর চাঁষা। 

[প্রকাশ্তে] ভোঃ প্ডিতপুঞ্জ--তোমরা শান্তর ফান্ত্র জানো? 

সকলে। জানি । হাঃ ত1 আর জানিনে ?--ইঃ বেদ পুরাণ_-ও-- 

মব মুখস্ত। 

কন্ধি। ছুটো শ্লোক বলত বেদ থেকে 

চূড়া । স্যায়রত্ব বল ত হে একটা ভাল দেখে 

স্তায়। গ্লোক 1--তাই ত--অইঃ--বল নাহে শিরোমণি! 
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শিরো। শোক ?--বেদ থেকে-আঃ হচ্ছে না যে মনে- 

শ্লোক? [মস্তক কও,য়ন ] 

কক্কি। দেখ যদি বেদ গিয়া! থাক ভূলে 

একে একে তোমাদের চড়াব সব শুলে। 

বিদ্যা | [লক্ষদিয়া] ওরে বাবা_ও শিরোমণি-_বলে কিগে।? বাবা 

এবার দেখুছি সবাই তোমর! জাহান্নমে যাবা । 

এত দিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেল। 

নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেল]। 

[ তর্করত্বকে ] বলি'ও তর্কচঞ্চ আয় না চলে কাছে 

বল্না একট! শ্লোক; 

তর্ক। আরে মনে কি ছাই আছে? 

বিস্তা। বলি ও স্থৃতিরত্ব ও চুড়ামণি চাঁচা, 
একট! শ্লোক বোলে ভাই এইবারট বাঁচ1। 

কন্কি। তোমাদের মধ্যেতে কে পণ্ডিত প্রধান ? 

বৃহ। --অর্থাৎ চাল কলা টলা সব কে বেশী খান? 

সকলে। এ শালা [পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন, পরে চুড়া- 

মণিকে দেখাইয়া ] নানা মশায়-__এঁ কালো বুড়ো 
যার মাথায় সবার চেয়ে দেখূচেন লম্বা চুড়ো। 

কন্কি। [হাঁসিয়!] বটে চুড়ামণি! তুমিই প্রধান সবাঁর 

চুড়া। কোন্ শাল! প্রধান, প্রভু, ধর্ম-অবতার। 

কক্কি। ই! তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লোক বল্তে হবে। 
চূড়া । শ্লোক 1__আচ্ছা শ্লোক বলি দু একটা তবে। 

“্থন1 বলে চাঁচি 

বাড়ি থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁছি। 



১০৩ কন্কি-অবতার । 

বেরিও না বাবা; 

বেরও যদি, একবারে জহান্নমে যাবা ।” 

সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ। 

কন্ধি। বা শান্ত্র। [স্ায়রত্রকে ] তুমি একটা শ্লোক বল দেখি, 
তায় । [নাক চুলকাইতে চুলকাইতে ] 

শ্লোক ?--তাই ত--বলি একটা উদ্ভৃট্টি শান্তর থেকে 

“জীবনের সার বস্তু টিকী, 

থন বলে রাখ আর নস্ত নেও দেখি, 

পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ; 

দেখ্বে বুদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাঁফ” 

বিস্তা। সাবাস্ সাবাস্ বেচে থাক মোর বাপ্। 

কক্কি। [ সহান্তে ] দেখ তোমাদের ধর্দের নৃতন ব্যাখ্যান 

শুনে, একবারে আমার ঠাণ্ড। হ'ল প্রাণ । 

ভেবেছিলাম শান্তি দ্িব--কাউরে শূন্যে তুলে 

আছাড় দিব; কাউরে বা চড়াইব শুলে 

গদাঘাতে কারো কর্ব মত্তক বিচুর্ণ? 
-_-কিস্ত দেখছি সব ঘোর হাশ্যরসপূর্ণ ; 

তাই ভেবে চিন্তে সবায় করিলাম মাফ 

অতএব তোমরা একট! দিতে .পার লাফ। 

[ সকলের সোল্লাসে লক্ষ প্রদান ও নৃত্য ৷ 

ধর্ম হক, সত্য হকৃ__যে টুকু তার মধ্যে 
হাল্তকর আছে__সেট! গপ্ঠে কি পদ্ঘে 

হাঁস! কিছু মন্দ নয়-_ধর্্দ তায় কি ক্ষয়ে যায়? 

তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায় 
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হাসি মানেই গাল” নয়-__এরপ হাস্ত মন্দ কি! 
সকলে। বটেই ত বটেই ত, তাতে আবার সন্দ কি? 

কক্ি। সমাঁজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী 

দাড়িয়েছে একটু খানি হাস্ত কর বেশী 

--তার বিষয় বলতে গেলে প্রহসনই হয়ে যায় 

সকলে । হলেই বা! প্রহসন তাতেই বা কার বয়ে যায় 

কন্ধি। বিলেত ফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোড়া, পণ্ডিত হাদা,-_ 

যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা । 

বানর যেন লব্ধরন্তা-দিয়! লম্ফ যোজন 

পেয়েছেন যা_গাছে চড়ে করিছেন ভোজন । 

মর্কটটা লন্্ক দিতে অনমর্থভাবে__ 

কচ্চেন কিচিমিচি-_অর্থ_“আচ্ছা দেখ! যাবে 

লম্্ক দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি, 
কিন্ত ওনব আমরাও কতক পারি__-আমরাও জানি।” 

কুকুর নীচে বৃথা কর্ছেন ভেউ ভেক্ ভেক'-- 
ও'রা দাত খিচোন, অর্থকেন কর দেকৃ”। 

বিড়াল এদ্দিক ওদিক-ঘুরে কর্চেন “মেউ মেউ' 
আর অর্থ “মাছ ত কৈ দ্দিলে না ক কেউ”। 

গর্দভ ঘাস থেতে থেতে, কাণ তুলে চা'চ্চেন, 

অর্থ ব্যাপার খানাটা কি ?--আবার ঘাস থাচ্ছেন। 

সমাজটাত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই ; 

কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ নাই) 

সকলেই সমান নিজের আহারটি খোছ্ধেন 

আর ভালো আহারটি কি,_তাও বেশ বোঝেন। 



কল্ধি-অবতার | 

তথাপি এ দিন রাঁত সদাই খিচির খিচির, 

ঘুস ঘুস্, ফিস্ফিস্ এবং কিচির মিচির ) 

আমার “রায়” তোমরা এখন ওসব গিয়ে ভূলে, 

একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে। 

[ মকলে কোলাকুলি করিলেন ] 

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে 

বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্ইই সমাজকে রাখে । 

খাওয়া, শোওয়া, পরা, নিয়ে কেন ঘুষোঘুষি 

সেটা কর বাড়ি গিয়ে যা'র যেমন খুসী-- 

জাতি রাখতে চাঁও_-থেকে। এই সত্য ধরি'__ 

তুলো নাক মনুষ্ত্ব স্বদেশ ও হরি। 

_-এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে 
যাতে বুঝ্ব দলাদলি করা ছেড়ে দিলে। 

সকলের গীত । 

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ 

শুধু একট! ঈঃ আর একট! উঃ আর একটা আ: 

এ ছাড়৷ জীবনট। কিছু নাঃ 

সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি, 

আর কাড়াকড়ি, আর ছাড়াছাড়ি; 

এ সব কোরো নাক খাসা, বোৌসে থাক 

ভায়া ছড়িয়ে দিয়ে প:; 

আর বল “জীবনটা কিছু নাঃ । 

কেন চটাচটি জার রৌষারোধি, 

আর গালাগালি আর দোষাদোষী? 
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কর হাসাহাসি ভালবাসাবামি 

আর বসে' গৌফে দাও তাঃ;-- 

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি, 

ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি, 

ছেড়ে ঢাক।ঢাকি কর মাখামাখি, 

আর সবাইকে বল 'বাঃ'; 

নইলে জীবনট। কিছু নাঃ। 

ছেড়ে দা1তার্দাতি আর হাতাহাতি, 

আর চুলোচুলি আর লাথাল।খি, 

আর গু'তোগ্ত তি, আর জুতো জুতি,-- 

কর চুমোচুমি- সার ষাঃ, 

হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি, 

হ'য়ে খোলাখুলি, কর কে।লাকুলি; 

প্রেমে ঠেসাঠেসি বোন ঘেষাঘে ষি-_ 

যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ;-- 

নইলে জীবনট। কিছু নাঃ। 

এত বকাবকি, চোঁখ-রাঙ্গারাঙ্গি, 

আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙ্গাভাঙি, 

প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই' 

অর সদাই "বাপরে মাঃ; 

ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছিছিছিছি' 

আর মুহুমুহ 'হায়।--টভ-উদ্* 

প্রাণের সার যাহ! কর আহা আহা? 

"পার হো? হো হোঃ, ভিঃ হিঃ হি, হাঃ) 

ত। নইলে নীব্নট। কিছু নাঃ। 

[ যবনিকা পতন ] 
সমগ্ত। 






